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

2. Inleiding:
Rudi  heet  iedereen welkom. De bedoeling van deze  vergadering is  om vandaag 2  belangrijke
dingen door te nemen: de tornooien en de kandidaturen van de kampioenschappen. 
Even kijken wat zijn de veranderingen aan het reglement. Terug een jaar met speciale situaties
door de energie crisis. Elke club is creatief genoeg om de nodige oplossingen te vinden. 
Speciale gast: Alain Garnier.

3. toelichting reglement - addendum:
Wijzigingen OPR-competitie:
Heeft iedereen dit al doorgenomen? Er zijn belangrijke veranderingen in het reglement.
De afstand tussen de cirkels onderling en of de cochonnets is herleid 1m50 naar 50cm in de onze
competitie. 

Recreanten in competitie – DigiWB gebruik:
Alleen bij  thuiswedstrijden en slechts 2x.  Dit kan voor een oplossing zorgen indien te weinig
spelers beschikbaar zijn in een club. Alle gegevens van de recreant ingeven als een nieuwe speler.
Bij de ontvangst van het wedstrijdblad controleren we of de speler in de lijst van de recreanten
staat. Als dit het geval is zal hij zo geregistreerd worden, en ook in de lijst van de gespeelde
personen worden opgenomen. 

Men kan 9 recreanten opstellen. Zelfde recreant mag 2x de zondag en 2x de woensdag spelen.
Daarna een competitie licentie nemen.

Laatste puntje dat toegevoegd werd is de verlaging van de minimum temperatuur = 12°. Als men
geen 12° behaalt is het geen forfait. De thuisploeg kan zorgen om toch 12° te halen binnen een 
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bepaalde tijdszone. Het is geen verplichting. Men mag met een dikkere trui boven de uitrusting
spelen, ook met handschoenen.

De verlichting moet ook maar een half uur voor de wedstrijd aangestoken worden.
Boterhammen geven is nooit een verplichting geweest. Het is de vrije keuze van een club.
Uniform voor scheidsrechter is niet verplicht, het dragen van de badge wel. 
De kapiteins graag de badge dragen om beter zichtbaar te zijn.

4. Wintertornooien – 2022-2023:
Voorstel A en B tornooien
Vorig jaar hebben we van een aantal clubs gehoord en ook gezien dat ze hun tornooi hebben
moeten afgelasten. Op bepaalde tornooien is er dan voldoende bezetting, maar die is dan van
hoog  niveau.  Vroeger  bestond  het  systeem  van  A  en  B  reeds.  A   categorie  =  nationaal  en
federaal; B categorie = de andere reeksen. Rudi beschikt over alle gegevens van nationaal en
federaal,  en kan de controles  uitvoeren.  Het  principe  van inschrijvingen zoals  bij  de  circuits
toepassen voor de tornooien. Het voorstel wordt verder uitgewerkt. Meer dan de helft van de
clubs  vindt  dit  een  goed  voorstel.  Rudi  werkt  een  platform  uit  om  de  inschrijvingen  te
registreren. 

Validatie van de kalender van de tornooien:
Rudi heeft vandaag van Verbroedering nog een lijst met tornooien binnen gekregen. 
De  tornooien  worden  overlopen  en  de  mogelijke  conflicten  worden  met  onderling  akkoord
opgelost.

5. Kampioenschappen 23:
Kalender van de kampioenschappen

Kandidaturen voor deze kampioenschappen:
16/4 - PKD: Donkmeer / Haeseveld / Schorpioen
23/4 – PKGD: Gent 
30/4 – PKT: Donkmeer / Zelzate
7/5 – PIB AC: Reynaert / Donkmeer / Schorpioen
10/5 – PIB vet: Mistral / Donkmeer
17/5 – PK vet: Mistral / Haeseveld
Datum nog niet gekend - PKI AC: Reynaert / Schorpioen
Datum nog niet gekend - PKI 50+: Gent / Mistral
21/5 – VKT: OVL – hier zijn wel 48 terreinen nodig

Indoor kampioenschappen : AC op 26/03/23  
Voorgestelde locaties :
Ere: 2 Terheiden / 1 Verbroedering  
1e: Chapoo
2e: Schorpioen
3e: Haeseveld
4e: Mistral

50+ op 15/03/23
Voorgestelde locaties:
SL: Terheiden 
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1e: Reynaert
2e: Haeseveld
3e: Stekene

6. Varia:
Oost-West 50+ tornooi –  maandag 5 december
10 ploegen per provincie

Dag Besturen is  in  2023 voor  Oost-Vlaanderen,  op 2/9/23.  Voorstel  om geen activiteit  in  te
richten maar om workshops te organiseren met verschillende thema’s.

Interprovinciale damesontmoeting was terug een succes. Er was een grote opkomst supporters.
De laatste ronde heeft bepaald wie de beker won. Hij is in Oost-Vlaanderen gebleven.
Voor volgend jaar nog een optie toevoegen: een jeugdploeg – enige mogelijke locatie: Schorpioen
(zij hebben 12 terreinen)

Een jeugdtornooi? Dit jaar ging er een doorgaan maar er is een wissel van datum gebeurd en wij
konden dit niet meer waar maken. Het tornooi is doorgegaan in Niel.

Guy Van Rossen heeft in het verleden de jeugdwerking terug op de rails gekregen. Waarvoor
dank voor het prachtige werk. We hebben dan een opvolger gezocht. De eerste kandidaat was
echter meer geïnteresseerd in eigenbelang. Daarna samenwerking aangegaan met Philip Dhont.
Alles ging goed tot april. Dan is alles uit handen van de provincie genomen. We hebben geen
zicht op de deelnemers of de vorm van trainingen. De training van zaterdag 5/11 gaat door.
Er moeten nog gesprekken gevoerd worden om alles verder uit te klaren. 

Alain : 
Vlaamse competitie:
De eindronde gaat volgend jaar door in Oost-Vlaanderen. 

Alain : 
Competitie 2023/2024: voor Vlaamse 1e + 2e afdeling en voor de provinciale ere afdeling wordt 1
dame op het terrein verplicht. Zij kan ook enkel door een dame vervangen worden.
Dat zal bij veel clubs niet zo evident zijn. Waarom is deze regel in het leven geroepen? Om het
niveau van de dames op te trekken. 

Vlaamse dames: het is hier niet dat de dames niveau gaan halen. De kampioenen van vorig jaar
zijn op de VIB maar 9e geworden. Meer dames de kans geven om zich op te trekken. Daarom dat
we dit 1 jaar op voorhand melden. Zo kunnen de clubs de nodige initiatieven nemen. 

De dames die zaterdag in de Vlaamse dames competitie aantreden mogen zondag provinciaal
blijven spelen.

Alain : Dit is een boeiend moment. Dit zou meer moeten gebeuren, zo een gedachtewisseling
tussen clubs. 

Vraag om de datum van de eerstvolgende sportleidersvergadering tijdig te melden. Wij doen ons
uiterste best om dat mogelijk  te  maken,  doch moesten we wachten op de kalender van de
kampioenschappen om onze tornooien en kampioenschappen te kunnen bespreken.
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Moet er niet gezocht worden naar een back-up van Rudi als er iets gebeurd? Tijdens de laatste 2
50+ circuits zijn er een paar technische problemen geweest door de afwezigheid van Rudi en
Monique. Dit was echter zeer uitzonderlijk gezien het overlijden van de moeder van Rudi. Bij alle
sportieve aspecten overlegt Rudi altijd alles met Patrick, zo is die ook van alles op de hoogte. We
zullen in de toekomst dergelijke situaties vermijden.

Rudi dankt iedereen voor de constructieve vergadering en wenst hen een behouden thuiskomst. 

Einde vergadering 23u01
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