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1. Opnemen aanwezigheden
Paul heeft bij het binnenkomen van het lokaal de aanwezigen genoteerd.

Rudi heet iedereen welkom.
We zijn eindelijk van start kunnen gaan door de recente versoepelingen van de corona-maatregelen. 
Vanavond is het de bedoeling om een paar zaken te bespreken waaronder de zomertornooien en de
komende wintercompetitie, zodat iedere club aan zijn trekken  kan komen. We gaan proberen om
jullie zo veel mogelijk te helpen. We zijn met niet veel maar willen altijd helpen.

2. Overzicht voorbije jaar – corona-toestanden – toekomst competitie
We volgen de corona maatregelen zo goed mogelijk; als we een voorbeeld kunnen stellen dat wij
corona proef kunnen spelen is dit goed meegenomen. De versoepelde maatregelen bieden ons veel
meer mogelijkheden, zo moet er geen terrein meer tussen gelaten worden en is de mondmasker
plicht  niet  langer  van toepassing bij  het  petanquespelen.  Uiteraard  blijven wij  adviseren om ons
zoveel mogelijk te beschermen. In de lokalen van de clubs is de horeca-maatregel van toepassing (zie
brief 013 van 24 juni van PFV).

3. Toelichting omtrent de nieuwe aanpak van tornooien
Er  werd gewerkt  aan een online  platform in  analogie  met  het  zomer circuit.  Inschrijving van de
deelnemers  gebeurt  online  met  de  nodige  controles.  Elke  club  zal  de  inschrijvingen  voor  hun
tornooien digitaal kunnen opvolgen. De spelers krijgen ook een mail zodat je die mensen onmiddellijk
kunt aanspreken mocht er wat veranderen aan de modaliteiten van het tornooi. Er ontbreken wel
nog veel  mailadressen. Het is belangrijk  dat de gegevens van de spelers zo correct mogelijk  zijn,
vooral  voor  de  komende  wintercompetitie.  De  mailadressen  van  de  kapiteins  zijn  uitermate
belangrijk. 
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4. Overzicht tornooien
In  juli  ontbreekt  nog  het  tornooi  van  Haeseveld  op  21/7.  Ook  hun  tornooien  in  september  zijn
omgewisseld.
Bij Stekene is nog de vraag of het tornooi kan verschuiven naar 12/9? Morgen geeft de club antwoord.
We vallen onder “sport” maar ook onder “horeca”. Vergeet niet om een CO2 aan te schaffen. Er zijn
nog clubs die  nog geen meter hebben. Rudi  kan mogelijks  een groepsaankoop doen van officieel
goedgekeurde toestellen.
Op de terreinen mag er gespeeld worden zonder mondmasker. Van zodra je rondloopt is het horeca
reglement dat telt  = mondmasker aan. Cirkels  mogen gebruikt  worden maar probeer om steeds
dezelfde  persoon  deze  te  laten  verplaatsen.  Scoreborden  worden  ook  gebruikt  door  eenzelfde
persoon. Wat ook kan is : een persoon die het bord bedient en een andere vult het kaartje in.

5. Zomer Challenge 2021 50+
Dit zit goed op de rails, de kalender is goed gevuld.
We hebben eerst de clubs genomen die minder terreinen hebben. Dan gaan we opbouwend naar de
clubs met meer terreinen. Op naar een nieuw record? Moedig de mensen aan om deel te nemen.
Iedereen  betaald  cash,  vermijdt  daarbij  zoveel  als  mogelijk  de  muntstukken  omdat  deze  het
eventuele aanwezige virus langer blijven transporteren. De uitbetaling gebeurd na de derde ronde
zodat we veelvuldig contact kunnen vermijden. Tevens is ook de administratie een stuk eenvoudiger. 

6. Uitbouw recreanten werking PFV Oost-Vlaanderen
We hebben gezien dat het de recreanten zijn die het snelst afgehaakt hebben. Hoe kunnen wij hen
stimuleren om terug een licentie  te nemen? In Antwerpen hebben ze een recreanten competitie
opgezet die geslaagd is. Eventueel om naast het circuit ook een recreanten circuit uit te bouwen? 
Een recreant is meer iemand die eerder speelt wanneer hij zin heeft. Bij het circuit is dit wel een soort
verbinding, Een tornooi is misschien interessanter? We moeten ook kijken naar recreanten werking in
de winter. Is daar plaats genoeg voor in de kalender?

Wintercompetitie
Rudi heeft geprobeerd om de reeksindelingen ALL CAT en 50+ op te stellen. Er is één club die stopt:
pc Omega. Die wordt gedeeltelijk opgevangen door Schorpioen en Mistral. Een nieuwe ploeg moet
starten in 4e; daar zijn we dan met 14 ploegen.

Zijn er clubs die met zekerheid kunnen melden dat er ploegen wegvallen ? 
Donkmeer: 2 ploegen – Stekene: 1 ploeg  - Zelzate: 1 ploeg -  Alosta: 1 ploeg.

Voor de 2e Vlaamse afdeling hebben wij van de federatie de vraag gekregen om een 2e ploeg door te
sturen: de optie was Moeskroen omdat zij de volledige ploeg van PC Poperinge uit Vlaamse heeft
overgenomen.  Zij  stijgen  dus  naar  2e  Vlaamse.  Dit  werd  beslist  in  samenspraak  met  het
bestuursorgaan PFV.
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All Cat afdeling: 
In 1e hebben we 11 ploegen en in 2e ook 11. Zelzate vraagt om de ploeg in Ere te laten vallen omdat het
merendeel van de spelers weg zijn. Normaal moet de laagste ploeg wegvallen. 
Er  werd aan de aanwezige clubs gevraagd of men daarmee akkoord kon gaan :  alle  clubs waren
akkoord en dus valt Zelzate weg uit Ere afdeling.

Reinold feliciteert  Rudi  met de uitwerking van het wedstrijdblad.  Hij  zal  het beste  doen om alle
ploegen te laten spelen. Als dit kan door ploegen te laten stijgen. Vanuit de federatie gaan wij een
positief advies geven. Iedereen moet zich er goed bij voelen.

Moeskroen stijgt van 1e naar ere ? Dit kan omdat ze naar Vlaamse stijgen. We proberen om geen 2
ploegen van dezelfde club in  Ere te hebben. De volgende is  Patijntje? Liever niet.  De volgende is
Mistral maar die zitten al in Ere. De volgende is Apollo (afwezig) maar de vraag is nog of zij  wel
competitie zullen spelen. Chapoo: die zien dat wel zitten.

1e afdeling: 9 ploegen –  - Haeseveld stijgt uit 2e afd – Reynaert C

2e  afd:  Actief  Beveren  moet  onderaan  beginnen  omdat  ze  een  jaar  niet  in  competitie  hebben
aangetreden. Reynaert D stijgt dan naar 2e. 

3e afd: Gent stijgt uit 4e – Reynaert F komt erbij
 
4e afd: Actief Beveren komt erbij – hier kunnen we met 2 reeksen spelen. We gaan dan in A en B naar
een eindronde gaan.

Alle nieuwe ploegen gaan naar 4e. mistral 2 ploegen extra - Reynaert 1 extra - Schorpioen wacht af, er
is kans dat er 1 bijkomt. 

50+ afdeling
Buiten Omega zijn er nog ploegen die wegvallen ?
Donkmeer : 1 (4e) – Beveren: 1 – 
Zijn er extra ploegen ? 
Mistral 2 ploegen 

Senior League : 8 ploegen – een competitie met 10 is mooier – 2 ploegen opvissen: Mistral – Apollo?
Geen info – daarna zou Schorpioen B kunnen stijgen

1e: 7 ploegen meer – Alosta stijgt uit 2e – Chapoo (neen) – Gent (?) – HTB (denkt van niet) – 
Uiteindelijk wordt beslist om elke reeks met 9 ploegen te spelen.

2e: 8 ploegen – Schorpioen C stijgt

We kunnen terug 3A en 3B maken met elk 9 ploegen 
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Elke club vult zijn reeksen zelf aan met de spelers die zij willen. De betrachting is om zoveel mogelijk
mensen te laten spelen.
We hebben beslist om de inschrijving uit te stellen omdat de transferperiode verlengd werd tot eind
juni. De inschrijvingsdatum is 15 augustus, ook voor de Vlaamse. Met de extra ploegen moeten we al
kijken  hoe  we  een  mogelijke  kalender  kunnen  opbouwen.  Reynaert  bijvoorbeeld  heeft  een  extra
lokaal ,dat Rudi al gecontroleerd heeft, waardoor een ploeg meer kan thuis spelen (4 dus ipv 3).

Als we tegen begin augustus weten hoeveel ploegen de clubs gaan inschrijven kunnen we snel aan
een kalender beginnen. We weten dat we opnieuw rekening moeten houden met clubs waar meer
ploegen dan terreinen worden ingeschreven. 

7. Planning PFV OVL activiteiten (interprov. Dames tornooi, Dag v/d Dames, Oost-West tornooi)
Er is niet veel ruimte meer in de kalender. We zullen wat afwachten en prioriteit geven aan de clubs,
die moeten zeker wat inkomen recupereren. Ook clubs die hun leden nog niet aangesloten hebben
proberen te overhalen dit zo spoedig mogelijk te doen..

Wachten nog even om eventueel Dag van de Dames in te plannen in de maand september.

Wat we wel willen inplannen is de Interprovinciale dames ontmoeting (vroeger Gulle Grieten Cup).
Dit is altijd gepland op de 1e november. Wordt nog verder bekeken in de komende maand na overleg
met de andere provincies.

Jaarlijks  Oost-West  50+  tornooi  met  wisselbeker  :  elke  provincie  met  elk  10  ploegen  uit  Senior
League. Nog kijken of we die ook nog kunnen organiseren en welke club dit zou willen inrichten.

Laat ons hopen dat al wat we in onze agenda gepland hebben kunnen realiseren. 

8. Varia
 Gebruik van koorden? Mogen ze blijven liggen ter indicatie? Denk even aan de mogelijkheid i.v.m.

een  recreanten  werking?  De  koorden  zijn  verboden  geworden  omdat  er  teveel  ongevallen
gebeurd zijn. In Frankrijk wordt er met een kalklijn gewerkt.  Een andere oplossing is koorden
leggen bij de recreanten. Deze met kleine pinnen vastleggen en verwijderen voor competitie.

 Start competitie? 3 oktober 2021
 Er komt zeker nog een vergadering als het definitief aantal ploegen gekend is. 
 Er zijn nog clubs die een beker te goed hebben voor de competitie 2019-2020. We gaan proberen

om alsnog een beker uitreiking te organiseren al zal dat niet zo eenvoudig zijn met een sterk
gevulde zomer kalender. Na het laatste circuit in schorpioen. Kijken naar een alternatief voor de
beker.

Einde vergadering 21u25
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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