Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 18/1/2017 te Gent

Aanwezig: Guy Kerremans, Jef De Proft, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Stefaan Degryse,
Frank Vandoorne, Walter Janssens

1

Verslag van de vorige vergadering
Dit wordt goedgekeurd.

2

Bijscholingen
De SR’s die nog geen bijscholing hadden gevolgd: Dirk Doise, Paul Baita, Arno Bruyneel,
FilipVanhoyweghen, werden een uur voor de vergadering van het SR comité uitgenodigd voor een
bijscholing. Zij waren alle vier aanwezig en kregen van Guy een uiteenzetting over de wijzigingen van
de spelregels. Daarna werd hen ook een spelregeltest afgenomen en werden de vragen en antwoorden
overlopen door Jef.

3

Afmeldingen en beschikbare data
Er zijn nog steeds laattijdige afmeldingen te betreuren. Wij vragen onze SR’s om dit zoveel mogelijk te
vermijden. Anders brengt dit onze aanduiders in de problemen. Ook vragen wij de SR’s die hun
beschikbare data voor de derde periode nog niet hebben opgestuurd dit tegen 22 januari te doen.

4

Organisatie cursussen
Stefaan deelt mee dat hij een cursus regio tafelofficial zal geven op maandag 23 januari om 19u30 in de
VMS te Roeselare.
De cursussen jeugd SR in Kortrijk en Zwijnaarde hebben plaats gevonden. In Oostende is er nu ook een
aan de gang.

5

Waarnemingen
Guy heeft het koppel Moeyersoons-Smekens gecontroleerd. Wilfried was ook aangeduid voor dit
koppel doch is wegens ziekte niet kunnen gaan. Verdere controles zullen volgen. Guy dringt er bij de
waarnemers van de Regio West op aan om ook werk te maken van de waarnemingen.

6

Leveringsplicht
Aan Adam en Walter wordt gevraagd hoever het staat met het aantal gefloten matchen door onze SR’s
teneinde in orde te zijn met de leveringsplicht. Zij zullen tegen de volgende vergadering een lijstje met
de “kritische” SR’s opstellen.

7

Datum volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 9 maart 2017 om 20u in de Zwarte Fles te
Zwijnaarde.

