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Verslag vergadering 4 december 2017 20u: (Sporthal Latem  ) 
 

Aanwezig: Marnix, Philippe, Sofie, Gill, Eveline, Kristof 

Verontschuldigd: Eddy, Jonathan, Brecht, Bob, Ken, Karel 

Afwezig:  

 
1) Verslag vorige vergadering (06/11/17) werd reeds via email goedgekeurd en bezorgd aan RvB VJF. 
2) Financiëel 

• Financieel verslag (Eddy): geen verslag (voor volgende vergadering) 
3) VJF-nieuws 

• Evaluatie Technische cel : 28-11-17 (Marnix en Gill) 

• Thema ging over hoe de provincies zich kunnen reorganiseren op basis van extern 
veranderende factoren (wetgeving, sociale media, enz…) 

• Marnix bezorgde aan de aanwezigen een papieren samenvatting van de vergadering. 

• De provincies kregen huiswerk mee om vertrekkende van een wit blad de toekomstige 
werking van de provincie uit te tekenen zoals zij het zien: 

• Hoe moet een PC samengesteld worden 

• Welke profielen hebben we nodig voor onze werking ? 

• De leden gaan zich hierop voorbereiden voor een brainstorm van het PC O-VL op 8 
januari in het Huis vd Sport te Gent 

• De resultaten van die brainstorm zullen aan de VJF bezorgd worden tegen 15 januari 
2018 

4) Tornooien: 

• Evaluatie IP ploegen U13 11/11/17 :  
o Het PC wenst iedereen te bedanken die het mogelijk maakte om de 1e plaats weg te 

kapen : in de eerste plaats de judoka’s en natuurlijk ook de coaches Brecht, Eveline, 
Michel en Danny. 

o Het was super dat alle geselecteerde judoka’s aanwezig waren. 

• Evaluatie voorbije organisaties in de Topsporthal te Gent (Callant Cup en Bekers van Gent) 
o Het PC bedankt het Gents Judoplatform voor haar logistieke organisatie 
o Bekers van Gent : om nog te groeien moet del ocatie zeker de Topsporthal van Gent 

kunnen blijven. Het GJP moet zoeken naar nieuwe manieren om er deelnemers bij te 
krijgen. 

o Interclub: de tussenstand tussen de ploegen was moeilijk te volgen wegens de kleine 
computerschermen 

• Evaluatie Battle of the Kyu’s (02-12-2017 Wachtebeke) 
o Het was een geslaagd concept met 133 deelnemende judoka’s. Zo goed als iedereen 

heeft kunnen kampen (op 2 judoka’s na). Met dank aan JC Wachtebeke voor de 
logistieke steun ! 

o Voor de editie van 2018 denken we na over een nieuw programma: 
▪ Trekpleister voor U15 wordt een algemene opwarming van 30 minuten olv een 

topjudoka uit O-VL (we denken aan Mina Libeer). 
▪ Andere uurregeling (over nadenken tegen volgende vergadering): 

• 11u -11u30 : weging U18 samen met U21+ 

• 12u gezamenlijke opwarming U18 en U21+ is een optie. Tijdens deze 
opwarming kunnen de officials eten. 

o De editie van 2018 valt op een betere datum dan dit jaar. 2 december 2017 lag te dicht 
bij de start van de schoolexamens. 30 september 2018 zal beter liggen op de kalender. 

o Volgend jaar is de sporthal Puyenbroeck niet beschikbaar wegens verbouwingen. We 
willen in elk geval niet terug naar Koewacht. We zullen de vraag stellen aan JC 
Wachtebeke wat zij ev. zelf van plan zijn betreffende hun eigen aansluitende 
pupillen/miniemenontmoeting. 

o Voor de editie van 2018 moet de reclamecampagne vroeg genoeg starten (flyers zeker 
klaar voor de zomer). 

• Evaluatie Provinciale ontmoeting U13 Wachtebeke (3-1é-2017) 
o 130 deelnemers U11 in de voormiddag , 130 deelnemers (U13) in de namiddag. Heel 

mooi georganiseerd door JC Wachtebeke. Proficiat hiervoor ! 
o Het PC zal de afspraken omtrent samenwerking met toekomstige prov. U13 voor de 

komende jaren niet herzien gezien volgende punten: 



▪ Gezien de inkom ondertussen gestegen is van 5 naar 7,5 euro en dit integraal 
mag behouden worden door de organiserende club, niet door het PC 

▪ De inkomsten van kantine blijven ook volledig voor de club 
▪ Vrijkaarten VJF tellen niet 
▪ Het PC verwacht geen 3-gangen menu. Belegde broodjes met soep voor een 

35-tal officials zijn bijvoorbeeld voldoende. 
5) Jeugdwerking: 

• Jeugdtrofee (Bob) : 
o Bob moet nog de U18 bijwerken met de resultaten van de Bekers van Gent en de 

ontmoeting te Wachtebeke en vervolgens de komende Provinciale Training te Lokeren 
verwerken 

• Zomerstage 2018 : voorbereiding 
o Terug op dezelfde plaats , Gill werkt alles uit 
o Datum : 10,11 en 12 augustus 
o Voorstel van gasttrainers : Matthias Casse is niet vrij.  Jasper Lefevere zal 

gecontacteerd worden; Betaling gebeurt via Vlabus vanuit de VJF. 
o 1u technische training, 1u30 competitegericht 
o Flyer klaar tegen AV O-VL (Marnix). Eveline en Gill zoeken een geschikte foto van hoge 

resolutie. 
o Op basis van dee inschrijvingen van de voorbije editie zal een afweging gemaakt 

worden om ev. enkel te werken met U13 en U15. 
o Streven naar een judomat die de volledige sportvloer inneemt 

• Provinciale trainingen : 

• Voorbereiding 9/12 : geen info 

• Brecht zal de kalender opstellen voor 2018 en deze voorleggen aan JC Lokeren 
6) Scheidsrechters en tijdopnemers 

• SR’s en G-judowedstrijden: 
o Philippe stelt zich de vraag wat precies de reglementen zijn om in aanmerking te komen 

voor het mogen arbitreren van een G-tornooi. 
o Kristof neemt dit op met Silvia Buysens (VJF) 

• Wijzigingen wedstrijdreglement in 2018: 
o Een afgevaardigde van de scheidsrechterscommissie zal voorafgaandelijk aan de 

Algemene Vergadering van PC O-VL een uiteenzetting geven van de wijzigingen (start : 
19u30, vrijdag 26 januari 2018 te Berlare). 

7) Briefwisseling 

• Aanvraag nieuwe dojo KJC Beveren (spiksplinternieuwe sporthal, proficiat!) : 
o De aanvraag werd door het PC O-VL goedgekeurd 

8) Varia 

• Oost-Vlaamse Sportring 2017 : de kandidatuur van Mina Libeer werd ingediend door het PC O-
VL.  

• Voorbereiding AV O-VL : iedereen kent zijn taken (zelfde werkverdeling als bij vorige editie) 

• Volgende vergadering O-VL : Maandag 08/01/2018 in Huis vd Sport te Gent met voornamelijk: 
o Brainstorm over de toekomst van de Provinciale Comités 

9. Rondvraag : geen opmerkingen 
 

 
Vragen aan RvB : er zijn vanuit PC O-VL geen vragen aan de RvB VJF 


