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Aanwezige clubs :
KP Mistral, KPC Schorpioen, PC Apollo, PC Chapoo, PC Donkmeer, PC Haeseveld, PC Heirnis, PC
Hof ter Burst, PC Reynaert, PC Stekene, PC Verbroedering, PC Zelzate, PC Actief Beveren.
1. Opnemen aanwezigheden
Patrick heeft bij het binnenkomen van het lokaal de aanwezigheden genoteerd. Waren niet
aanwezig : KPC Alosta, PC Gent, PC Lokeren, PC Oudenaarde, PC Patijntje.
2. Inleiding:
Rudi heet iedereen welkom op een zaterdagmorgen. Waarom een zaterdagmorgen? Voor veel
mensen past dit beter dan een vrijdagavond.
3. kort overzicht: kampioenschappen:
- Bijna alle kampioenschappen zijn achter de rug. Patrick en Rudi zijn er niet rauwig om, maar
alles is goed verlopen.
- Alleen een Belgisch kampioenschap was beschamend. Op dit kampioenschap waren geen
tornooikaarten, geen etiketten met nummertje, de mensen moesten zelf maar onthouden
welke ploeg ze waren. Er waren 12 poules van 4, en toch waren er ploegen bye. Zo stonden er 2
ploegen 2 x genoteerd. Dit is echt beschamend. Het was nergens aan te zien dat er een
Belgisch kampioenschap was. Het is ook geen opsteker voor de organiserende club.
- Er zijn een paar vraagstukken gevallen. Een ervan was spelen in poules en op tijd. Dit soort
kampioenschap wordt ook met koorden gespeeld. Op tijd heeft voordeel (poules afwerken
binnen een zekere tijdsspanne maar er zijn wel cadrages). We hebben maar 1 kampioenschap
gehad dat laat geëindigd is. In Ukkel was het om kwart voor één ’s nacht pas gedaan.
- Bij de Vlaamse dames zijn er 7 op 9 ploegen uit Oost-Vlaanderen.
- We moeten durven in eigen boezem kijken. Met de jeugd was dit ook een probleem, we
hebben met Guy Van Rossen een goede jeugdwerking op punt gezet in de 2 jaar dat hij actief
was als jeugdverantwoordelijke.
- Woensdag op tafel gooien waarom “Oost-Vlaanderen altijd slecht bezig is”. Die kritiek moet
stoppen. Rudi spendeert al zijn tijd aan de petanque. Onze jeugdwerking komt zelfs op de
helling te staan. We waren niet op de hoogte dat er vandaag jeugdspelers naar het buitenland
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gaan, en dit midden in de examens. Volgende week is er het 4 federaties tornooi. Er deed ook
de ronde dat er zaterdag 25/6 geen jeugd training is. Het probleem is gebaseerd op jaloezie.
Rudi blijft gaan om onze sport mogelijk te maken. Als we zien dat ze op de VIB veteranen ons
constant feliciteren met onze werking. Dit wil zeggen dat we goed bezig zijn. We gaan
doorbijten en tonen dat we een goede basis hebben in Oost-Vlaanderen.

4. Bespreking reeks indelingen All Cat en 50+:
We hebben zitten sleutelen aan de reeks indelingen. Vorig jaar zaten we met dit onaangenaam
beestje - Corona. We hebben geprobeerd om bye’s te vermijden of om naar 18 speeldagen te
gaan. We moeten vermijden dat we weken stilliggen. Er zijn clubs met veel ploegen en andere
met 1 enkele ploeg . Om een goede balans te vinden was het niet simpel.
All Cat:
- 4 reeksen met 10 ploegen en een 5e reeks met 11 ploegen. Actief Beveren ontbreekt nog – dus
12 ploegen. Dit is de limiet. Chapoo meldt dat ze mogelijks 5 ploegen zullen hebben. Dit kan
leiden tot een A en B categorie, wat we best vermijden. Het is een categorie waar de spelers
niet meer van de jongste zijn, behalve pc Heirnis. De provincie is blij dat deze club terug
competitie zal spelen. Schuiven binnen een reeks is niet zo simpel. Om een evenwicht te
houden kunnen we in 3e 12 ploegen plaatsen. De algemene regel moet wel blijven: een daler
blijft een daler. Voorstel wordt aanvaard: 3e reeks naar 12 ploegen brengen.
- De regel om te gaan naar 1 ploeg in ere : dit is op de sportleiders vergadering van februari
goedgekeurd. We gaan dit jaar nog door de vingers zien. Er komt een herstructurering vanuit
nationale en Vlaamse. Hoe kunnen we dit oplossen zonder de clubs schade te berokkenen? Dit
is geen promotie voor de sport. Het is zonde dat we spelers moeten weigeren. Binnen de club
kan dit ook wrijvingen geven tussen de spelers van die 2 ploegen. We moeten opletten dat we
geen goede spelers gaan weghalen opdat ze niet tegen hun club zouden spelen. We moeten
durven kijken naar de gevolgen. We moeten zien dat de grote clubs de sport niet ondermijnen.
We moeten zorgen voor een evenwicht. We hebben kleine clubs ook nodig. De afstanden
tussen clubs kan ook een probleem zijn. Eventueel de reeksen groeperen in regio’s?
- Voor iedereen goed doen kan niet maar we moeten zorgen dat niemand afhaakt. We hebben
iedereen nodig. We helpen clubs ook met zoeken naar oplossing van bv parkeerproblemen
zoals bij pc Heirnis.
Ere:
- Dirk Meert: we hebben gezien dat Apollo naar boven gaat. De ploeg is nog zwakker dan vorig
jaar. De spelers zien het niet zitten om elke week te gaan verliezen. De clubs gaan akkoord dat
Apollo daalt en Donkmeer stijgt.
- Deze situatie komt omdat Hof ter Burst wegvalt en daardoor moeten we beginnen schuiven.
- We moeten proberen om problemen te vermijden door de oorzaak weg te nemen.
- Ook het voorstel om in 2023/2024 om verplicht 1 dame in Vlaamse en ere te laten spelen. Voor
Oost-Vlaanderen vormt dit geen probleem maar in andere provincies is dit een andere vraag.
Monique heeft eens opgezocht hoeveel dames er gespeeld hebben. Vorig jaar hebben 230
dames gespeeld in de competitie maar er zijn maar 60 dames jonger dan 50j. De grote vraag is
of dit zal lukken. Want een dame mag ook maar door 1 dame vervangen worden.
e
1 afd:
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geen probleem
2e afd:
geen probleem
3e afd.:
- Oudenaarde vraagt via mail om beide ploegen thuis te laten spelen. 2 extra ploegen toevoegen:
Patijntje en Donkmeer. Dit wordt dan een reeks met 12 ploegen.
- Situatie De Bevers: er is een ploeg van Oudenaarde die zich niet heeft kunnen vinden bij de beslissing
van hun voorzitter. Deze mensen hebben beslist om weg te gaan. Om geen al te grote verplaatsingen te
doen hebben ze beslist om met De Bevers tot een akkoord te komen. Beter deze oplossing dan dat
mensen zouden afhaken. In basis geen probleem tot er vorige week een tegenreactie kwam van binnen
De Bevers om dit toch niet toe te laten. De transfers zijn achter de rug. De Bevers B zouden nog
kunnen wegvallen.
- We hebben vorig seizoen voor spelers van Actief Beveren een oplossing gevonden door ze bij Stekene
te laten spelen.
- Situatie met Moeskroen: ze hebben 3 jaar hun maatschap zetel in West-Vlaanderen gehad – nu is deze
opnieuw verplaatst naar Oost-Vlaanderen.
50+ competitie:
Senior League:
Er zijn 2 clubs met 2 ploegen
1e afdeling:
ok
2e afdeling:
ok
e
3 afdeling:
- Stekene valt weg. Mistral met 3 ploegen? Verbroedering 1 ploeg bij. Actief Beveren ook 1 ploeg bij.
- Een week vroeger starten kan een oplossing zijn.
- Een regel die we kunnen toepassen : clubs met 2 ploegen in dezelfde reeks moeten de eerste wedstrijd
tegen elkaar spelen, voor de terugwedstrijd deze ook voor het begin van de competitie spelen en een
week vroeger beginnen. De clubs aanvaarden deze regel.
5. Voorstellen in functie leeftijdsgroepen:
- VIB veteranen: er zijn ploegen die komen met mensen die boven de 70 zijn en andere clubs hebben
spelers die nipt boven de 50 zijn. Deze ploegen spelen dan iedereen naar huis. Dit is niet bevorderlijk
voor onze sport.
- Maar hoe kunnen we dit voorkomen? Misschien stilaan kijken naar categorie boven 60/70. Luister
naar veel mensen die competitie spelen: wat kom ik hier doen om telkens met 13/0 te verliezen? We
verliezen ploegen in deze categorie.
- Woensdag op de BO van de PFV voorstellen in een A en B categorie op te splitsen. In de toekomst
even afwachten en zien wat er uit te bus kan komen. Het is uiteindelijk de groep van boven 60 jaar die
de clubs doen draaien. Dit is een punt waar we zeker rekening moeten mee houden . In de walen
hebben ze dit al. Dit moet dan wel op de licentie staan.
- Vanaf volgend seizoen gebruiken de nationale competitie ook het digitaal wedstrijdblad. Of de Waalse
federatie dit ook zal doen is nog afwachten.
- Deze week nog de vraag gekregen: wanneer ga je nog eens denken aan de oudere mensen? 50+
competitie is een provinciale aangelegenheid, hier hebben wij meer autonomie. Zien jullie het zitten
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om een reeks te maken met een andere leeftijdsgrens bv 65+? Wel met de mogelijkheid om in de 50+
ook deel te nemen. We zien ook mindere deelnames aan kampioenschappen.
Zeer goed idee, nu kunnen ze terug een beetje competitief spelen.
De reden waarom Actief Beveren afgehaakt heeft was de leeftijd.
Voorstel doen om een reeks te maken in de 3e afdeling. Dit zal maar voor volgend jaar zijn. De clubs
moeten zich kunnen voorbereiden. Op een andere dag in de week spelen, ook bv in doubletten.
Een ander voorstel is om terug een A en B categorie in te richten voor de tornooien. Het moet zelfs
niet op de licentie staan want alles is nu gedigitaliseerd. Rudi en Guido (VBBH) hebben al
proefgedraaid voor tornooien, er moeten nog enkele puntjes verbeterd worden maar dit komt goed.
Rudi doet zijn best om alles te digitaliseren.
Welke leeftijd gaan we gebruiken? 65 jaar

6. Varia:
- Morgen nog het laatste kampioenschap. Het secretariaat zal in het lokaal rechtover de club zitten. Na
zondag gaan we door met het 50+ circuit. We willen ook een circuit met recreanten proberen.
- In VBBH is er geen aparte dames reeks. Ook de recreanten spelen hier in het circuit.
- Rudi dankt alle clubs voor hun medewerking, alle kampioenschappen zijn goed verlopen zonder een
discussie. Discussie is gezond, zonder kunnen we geen problemen oplossen.
- De samenwerking met de scheidsrechters en het secretariaat op een kampioenschap is verbeterd door
de aankoop van walkie talkies.
- Elke club ontvangt een fiche met wat er moet voorradig zijn.
- Dank aan alle clubs voor de goede medewerking.
- Worden de lastenboeken en reglementen geëvalueerd? Vanuit Oost-Vlaanderen worden er zeker
opmerkingen meegenomen.
- Er is dringend nood aan een reglementen commissie: met bestuursleden, scheidsrechters en spelers.
Het is tijd om eens na te denken over het concept.
- Zou het niet beter zijn om uit te kijken naar een centrale locatie om kampioenschappen in te richten?
De clubs de mogelijkheden geven om de uitbating te doen. Want ook het aantal terreinen wordt een
groot probleem.
- Proberen met de gemeenten te praten om een accommodatie te voorzien.
- Rudi heeft een inventaris gemaakt van alle gemeenten waar petanque terreinen liggen.
Rudi dankt iedereen voor de constructieve vergadering en wenst hen een behouden thuiskomst..

Einde vergadering 11u40
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier

Maatschappelijke zetel:
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13 9000 Gent
RPR : 0418.483.437
E-mail: secretariaat@pfv.be
Tel: 09 243 11 40 www.pfv.be

Provinciaal secretariaat:
Rudi Vansnick
Dendermondesteenweg 143 9070 Destelbergen
GSM : 0475 28 16 32
E-mail : secretariaat@pfv-ovl.be
IBAN: BE79 8906 1409 7533 www.pfv-ovl.be

Secretariaat administratief:
Adjunct Directeur administratief
Rudi Vansnick
Secretariaat sport:
Adjunct Directeur sport
Patrick Minnaert

