Algemene Vergadering scheidsrechters met scheidsrechterstornooi
Op zaterdag 15 juni 2019 vertrok een 5-koppige delegatie van Vlaams-Brabant naar Schoten (TTK
Schoten, Antwerpen) voor de Algemene Vergadering van de scheidsrechters met aansluitend een
traditionele maaltijd en een even traditioneel scheidsrechterstornooi.
Om 10:00 begon de Algemene Vergadering met in totaal een 20-tal aanwezigen. Allen werden verwelkomd,
Monique Devust (WVL) en Gilbert Cosemans (L/K) werden kort voorgesteld als nieuwe leden en zowel de
nieuwe provinciale scheidsrechters als de promovendi werden geëerd. Vervolgens werd de LAC binnen de
structuur van de VTTL én de KBTTB toegelicht en de taakverdeling binnen de LAC kort besproken. Hierna
werd de werking van het afgelopen seizoen geëvalueerd aan de hand van een aantal statistieken en de
agenda en de werking voor het komende seizoen overlopen. Daarna werden de wijzigingen in de
reglementen toegelicht: de tafeltennis zal in de toekomst vooral kleurrijker worden. Tenslotte werd er
geëindigd met een vragenronde met heel wat praktisch tips als antwoord op vragen, opmerkingen en
suggesties van de aanwezigen.
Er werd nog wat nagepraat tijdens een heerlijke maaltijd: gevulde abrikoos met tonijn, gevolgd door een
heerlijk varkenshasje met prinsesseboontjes, gestoofde wortelen en aardappelpuree. Met een lekkere
fruitvla werd er perfect afgesloten. Dit alles werd doorgespoeld met een lekker drankje.
Het traditionele tornooi startte door enkele afmeldingen iets later dan voorzien, om 14:30. De
uiteindelijke 8 deelnemers werden in één poule ondergebracht, waarbij de uitslag binnen de poule
meteen ook de einduitslag was. Om de aanwezige klassementsverschillen op te vangen, werd er met
voorgift gespeeld. Onze 4 provinciale deelnemers, Luc Barbier, Dirk Lamproye, Walter Timmermans en
Pieter Thysen hebben onze provinciale kleuren met verve verdedigd, maar dat leidde niet tot bekerwinst.
Frank Laverge (C2, Sobeka) van West-Vlaanderen bleek opnieuw te sterk. De proclamatie was om 18:30,
om 19:00 keerden de laatste aanwezigen huiswaarts.
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Name + First name
LAVERGE FRANK
COOLS YOURI
LAMPROYE DIRK
AMELINCKX HEDWIG
LUYPAERT KEVIN
THYSEN PIETER
TIMMERMANS WALTER
BARBIER LUC

Club
SOBEKA (WVL)
HERCKENRODE (L/K)
MEERDAAL (VLB)
STEKENE (OVL)
DE RIJDT BRAKEL (OVL)
MEERDAAL (VLB)
DILBEEK (VLB)
PINGKOLO (VLB)

Class.
C2
C4
C2
D0
C6
D6
E0
E2

M+
7-0
6-1
5-2
4-3
3-4
2-5
1-6
0-7

Sets
21-5
18-7
16-11
14-13
14-14
9-17
9-18
5-21

VLB onderling
1

Dirk Lamproye

C2, Meerdaal Leuven

3-0

09-04

2

Pieter Thysen

D6, Meerdaal Leuven

2-1

08-05

2

Walter Timmermans

E0, Dilbeek

1-2

05-06

3

Luc Barbier

E2, Pingkolo

0-3

02-09

