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1. Opnemen aanwezigheden
Paul heeft bij het binnenkomen van het lokaal de aanwezigheden genoteerd.
2. Inleiding:
Welkom op onze sportleidersvergadering. We hebben een moeilijk seizoen achter de rug. Met alle
perikelen van corona hebben we veel moeten puzzelen. In West-Vlaanderen moeten ze nog
inhalen tot half april. Wij hebben 1x een felle opstoot gehad, maar we hebben kunnen schuiven
en het is ons gelukt. We hopen dat we nu verder kunnen, zonder beperkingen die onze werking in
de weg zouden kunnen staan. Hopelijk zal de situatie in Oekraïne hier geen gevolgen hebben.
Laat ons hopen dat de oorlog niet te veel slachtoffers maakt. Corona heeft al genoeg slachtoffers
gemaakt.
3. Situatie wintercompetitie:
o Uitgestelde wedstrijden
13/3 en 20/3 zijn voorzien voor AC – 16/3 + 23/3 en 30/3 worden de inhaalmatchen voor 50+
gespeeld. We hebben geluk dat er nogal wat byes zijn in de lagere reeksen waardoor we niet te
veel hebben moeten schuiven.
Erwin meldt dat Schorpioen 3 besmettingen heeft. Voor de wedstrijd Terheiden-Schorpioen
zullen we zien wanneer we die match kunnen plannen. Een optie is 27/3.
We willen toch graag de paasvakantie vrijhouden.
We hebben melding gekregen dat PC Actief Beveren en PC Heirnis dat zij terug in de competitie
willen stappen. Bij PC Heirnis zou er een probleem kunnen zijn ivm de parking. Ook ligt de club in
de Lage Emissie Zone.
Ons voorstel is om de reeksen te vervolledigen. In de A en de B reeks gaan we telkens de
kampioen laten stijgen.
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Patrick: men kan pas een klassement opmaken nadat de heenronde afgewerkt is. In nationale is
dit niet gebeurd. Omdat alles als een waterval naar beneden komt, begint men van boven. Het
klopt niet dat een ploegkapitein zegt : wij stoppen ermee. Er gaan geen dalers zijn en er gaan
extra ploegen stijgen uit het Vlaams. Corona heeft bepaald wat kon of niet kon. Wij hebben voor
onze Oost-Vlaamse clubs het beste er uitgehaald.
Erwin: door het probleem met de corona zijn er veel wissels moeten gebeuren. Van lager naar
hoger is geen probleem. Het grootste probleem is dat men niet kan dalen. Artikel 5.2.9 is dit
seizoen weggelaten voor de heren (net zoals bij de dames). In de mate van het mogelijke hebben
wij wedstrijden uitgesteld. We kijken ook naar de belangrijkheid van de match.
Een probleem is dat wij van nationaal geen lijst met deelnemers hebben. Volgend jaar gaan zij
ook het digitaal wedstrijdblad gebruiken.
Voor de tornooien wordt gevraagd om de volledige lijst van de deelnemers door te geven.
4. Planning kampioenschappen:
 Indoor ALL CAT en 50+
Indoor AC laten doorgaan op de zondag voor Pasen: 3 april. Voor de 50+ is dit op 20/4.
24/4 is er het PKD
Locaties: rekening houden met het aantal terreinen en het aantal ploegen. Hoeveel ruimte
hebben we voor de clubs die indoor kunnen spelen?
Indoor 50+ is in ronden. Er moet ‘s middags een maaltijd aangeboden worden.
Rond midden maart zal het platform opengesteld worden om in te schrijven.
 Provinciale kampioenschappen
We hebben geopteerd om terug de clubs te selecteren die zich in 2020 kandidaat gesteld hebben.
24/4 - PKD: Gent
1/5 – PKT: Apollo
11/5 – PK veteranen: Mistral tripletten heren en doubletten dames
PIB: veteranen op Donkmeer
PKGD: Schorpioen
PIB: Reynaert
22/5 – PKI: Reynaert zou dit combineren met een precisie schieten
29/5 - BKD: Reynaert of Stekene (zij kunnen op de parking ook terreinen leggen) Wachten tot we
het lastenboek ontvangen hebben.
12/6 – PKGD:
Als je een kampioenschap toegewezen krijgt, krijgt je ook een contract van de PFV.
Een mixte ploeg kan geen kampioen zijn op een provinciaal kampioenschap.
De nieuwe licenties gaan pas in op 1/6 en zullen op de PIB overhandigd kunnen worden. De
licentie zal dan ook lopen tot 31/5. Volgend seizoen zullen alle foto’s moeten opgeladen zijn.
Voor de kampioenschappen gaan de club ook een formulier ontvangen voor de maaltijden.
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Vlaamse kampioenschappen
VIB veteranen aan Donkmeer toegekend

5. Sport – activiteiten – vooruitzichten:
 Transferperiode 1 mei t/m 31 mei
We wachten nog op de goedkeuring van de minister van Sport en van Sport Vlaanderen.
Het document dat momenteel op de website PFV staat spreekt nog van 16/3 tot 15/4. Eens de
goedkeuring er is zal het document aangepast worden.
 Damestornooien – voorstel
Oost-Vlaanderen is de trekker bij de dames. Het wordt tijd dat we de dames wat meer gaan
opwaarderen. Er zit ook heel wat jeugd bij de dames.
Vorig jaar hebben we de Interprovinciale Damesontmoeting gehad. We hebben veel dames moeten
teleurstellen omdat ze niet kunnen selecteren.
De Dag van de Dames gaat door op 9/7 in Stekene – hier kunnen de heren ook een apart tornooi
spelen.
Op 28/5 zullen wij een Interprovinciale Dames ontmoeting voor 50+ in doubletten organiseren.
Volgende clubs stellen zich kandidaat: Mistral, Haeseveld, Verbroedering, Zelzate, Gent. Mogelijks
kunnen we een 2e of een 3e tornooi voorzien.
 Jeugdwerking
Monique neemt tijdelijk deze werking ook op zich
Op 26/3 vindt op Reynaert een interprovinciale jeugdtraining plaats. Eerst een opfrissing voor de
trainers. In de namiddag een training voor alle jeugd, ook niet aangesloten leden.
Filip Dhondt is de vaste trainer. We hebben momenteel wel 20 deelnemers. Er zijn enkele spelers al
geselecteerd voor de Paasstage van de PFV.
Op 10/9 organiseren we een jeugdtornooi. Kandidaten zijn: Haeseveld, Mistral, Stekene. Ook de
andere provincies kunnen deelnemen.
In Antwerpen gaan op 19/3 workshops voor trainers door, niet enkel voor jeugd maar bv ook voor
recreantenwerking. De bedoeling is om zo met de clubs te proberen om zoveel mogelijk nieuwe
spelers aan te trekken.
Als er een training in een club doorgaat vragen wij ook een bijstand voor onze jeugdtrainer.
Hopelijk kunnen we tegen volgende vergadering een nieuwe jeugdverantwoordelijke voorstellen.
 Zomer circuit 50+
We gaan terug het circuit uitrollen. Hier hebben we ook kandidaten voor nodig. Hetzelfde principe
als voorgaande jaren. 12 tornooien, een klassement opmaken en het 13 tornooi is de prijsuitreiking.
De eerste helft zijn geldprijzen en de andere natura prijzen.
1e ronde wint men 5€ - 2e ronde wint terug 5€ en bij 3e ronde wint men 10€. De uitbetaling gebeurt
alleen op het einde van de dag. Inschrijvingen terug online die afsluit om 23u59. De dag zelf kan
men niet inschrijven. De dag erna kan men voor de volgende dag inschrijven.
Het eerste circuit is op 25/5 en het laatste circuit is op 14/9.
 Organisatie zomertornooien
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We hebben al een flinke lijst ontvangen. Deze namiddag nog een pak ontvangen. In de lijst staan de
overlappingen in een ander kleur. We stellen voor dat de clubs die in conflict zitten zelf onderling
een oplossing zoeken.
Rudi zal de geconsolideerde lijst naar de clubs doorsturen. De bedoeling is om deze lijst door te
sturen naar de PFV om deze op de website te plaatsen.
We zijn ook in Vlaams-Brabant aan het proefdraaien voor de inschrijvingen voor tornooien waar
ook buitenlanders aan deelnemen.
De clubs gaan een login krijgen en dit systeem gebruiken voor de inschrijvingen van de tornooien.
Voorstellen wintercompetitie 2022-2023
Voor het volgend seizoen zouden we willen terugkoppelen naar de oorspronkelijke situatie. In ere
en 1e maar 1 ploeg per club. We hebben dit jaar hiervan afgeweken. De PFV heeft Oost-Vlaanderen
teruggefloten omdat zij een A en B reeks opgestart hebben. Maar we konden niet anders, we
hadden teveel ingeschreven ploegen.
Waarom is het niet mogelijk om met 2 ploegen in ere en 1e te spelen? Dit gebeurd wel in andere
provincies. De clubs moeten hier even over nadenken tegen de volgende sportleidersvergadering.
De clubs hebben tijd tot 15/8 om in te schrijven voor de wintercompetitie, ze moeten de kans
krijgen om degelijke ploegen in de competitie op te stellen.
Het hangt ook af hoeveel ploegen er zullen stijgen naar federaal en nationaal. Niet alle clubs willen
stijgen.

6. Varia:
 recreantenwerking
In Vlaams-Brabant, BH en Antwerpen hebben ze al meer aandacht gehad voor recreantenwerking.
We zouden gelijktijdig een apart circuit voor recreanten willen organiseren.
De clubs eens horen bij hun leden of er interesse is voor een recreantencircuit in doubletten.
Als we voelen dat er voldoende interesse is bij de recreanten voor een recreantencompetitie dan
kunnen we verder iets uitwerken.
o op 19/3 is er een scheidsrechtersexamen. Je kan nog inschrijven bij Gino
o de provincie heeft voor alle scheidsrechters een nieuwe uitrusting (trainingsvest en broek) en een
set meetapparatuur aangekocht. Het loont de moeite om onze scheidsrechters eens in een mooie
uitrusting te zetten. De naam van de scheidsrechter zal er ook op vermeld worden.
o De nieuwe lading cochonnets is binnen. We willen deze aan de clubs aanbieden aan 2€. We zouden
voorstellen om ze per 10 stuks aan te kopen. Clubs die geïnteresseerd zijn kunnen hun aantal
doorgeven aan Rudi. Dit is een stuk marketing.
o Onze jeugd kan ook beroep doen op onze kledij.
o Bij mijn weten is het 1e keer dat er op vrijdagavond vergaderd wordt. Dit is niet gebruikelijk.
Vroeger was het dinsdag- of donderdagavond. Eens over nadenken voor de volgende vergadering?
o Pc Terheiden: het pand is verkocht. In april/mei/juni gaan ze verhuizen naar een nieuwe locatie
naar de kanten van Haaltert / Ninove. Het juiste adres zal nog meegedeeld worden.
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o Normaal laat het reglement niet toe om de laatste 3 speeldagen nog van reeks te wisselen. Gezien
de corona gaan we dit niet toepassen. We merken dat het nog te problematisch is.
o Is het nog altijd verplicht om aan de PIB deel te nemen als men competitie speelt? Ja, dit is nog
altijd de regel. De reglementen zijn vandaag nog bijgestuurd en staan online op de website van de
PFV.
Rudi dankt iedereen voor hun komst, wenst iedereen succes met de laatste dagen in de competitie.
Einde vergadering 22u10
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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