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Aanwezigen : 
De aanwezigheden werden bij het binnenkomen opgenomen door Paul en Patrick.

Verontschuldigd

1. Opnemen aanwezigheden
Rudi heet iedereen welkom en hoopt dat alles vlot mag verlopen.

2. Provinciale kampioenschappen
Er zijn 2 kampioenschappen waar we waarschijnlijk bij  dezelfde club zullen terecht komen.
Maar  we dienen ons  te  houden aan het  reglement.  Morgen zullen jullie  de effectieve lijst
ontvangen.  Voor  elk  kampioenschap is  er  een reglement waarin  alles  staat  waaraan jullie
moeten voldoen. De lastenboeken zijn nog deze van vorig jaar. Bij de reglementen zijn er wel
wijzigingen. Bij de ALL CAT gaan we in poules spelen en op tijd. Alle 50+ kampioenschappen
worden in rondes gespeeld. De reglementen kan je ook terugvinden op de website van de
PFV (http://www.pfv.be). De geselecteerde clubs zullen, zoals vorig jaar, een contract met de
PFV moeten ondertekenen.

3. Indoor kampioenschappen
Rudi  heeft  net  nog  info  ontvangen  over  de  deelname  van  clubs  aan  de  indoor-
kampioenschappen. Hij heeft nog niet alle gegevens ontvangen. Een eerste indicatie is dat wij
in ere en in 3e afdeling ALL CAT naar schiftingen gaan. De ploegen die in ere niet spelen
kunnen een schifting of een finale inrichten. 
Voorstel van Guy om poules van 3 in te richten, dan heb je maar 8 terreinen nodig. Dit gaat niet
voor de 50+ categorie want volgens het reglement wordt er in ronden gespeeld.

(ter info : Er is ons door de PFV aangekondigd dat we volgend jaar naar 18 speelweken moeten
gaan, dus reeksen van 10. Dit is zeker niet gemakkelijk. Om de bye’s weg te werken hebben
we  vorig  seizoen de  reeksen  herschikt  naar  10  ploegen.  Bij  de  50+  is  een  minder  grote
bezetting. Wij zullen dit nog verder bespreken op komende vergaderingen.)

4. Nieuwe aanpak tornooien
Zie punt hierna

5. Lijst zomertornooien
In de geconsolideerde lijst waren een paar overlappingen. Deze zijn ondertussen opgelost. 
We hebben vastgesteld dat er andere tornooien werden georganiseerd terwijl een club. Als
men een niet aangemeld tornooi inricht dan zijn de spelers niet verzekerd. Als je tornooien
organiseert hou rekening met geschorste spelers. Bij de organisatie van open tornooien  zijn
licenties niet verplicht en kan die controle dus niet worden toegepast. 
Probeer in uw club te vermijden dat er risicovolle tornooien worden georganiseerd, tenslotte
ben en blijf je als club verantwoordelijk. 
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Arne: er wordt op zich maar 1 tornooi per dag georganiseerd. Dit was vroeger ook zo. Waarom
wordt er een regel die goed werkte niet meer gebruikt wordt? 

Rudi: we moeten dan, zoals het reglement zegt, een officiële afgevaardigde afvaardigen naar het
tornooi  en  deze kost  valt ten laste van de club.  Er moet dan ook een scheidsrechter  worden
aangesteld, eveneens kost ten laste van de club.
De  open  tornooien  moeten  aangegeven  worden  want  de  PFV  heeft  hiervoor  een  aparte
verzekering. Het is de bedoeling om tussen de clubs een consensus te bekomen.

Het  is  niet  evident  om  tegenwoordig  een  tornooi  in  te  richten.  Dikwijls  moet  er  afgelast
worden. Wat daar de reden voor is weten wij niet. Een mogelijke indicatie is het geven van
natura prijzen. Daar wordt zelden een tornooi afgelast. 
Hoe komt het dat de provinciale kampioenschappen veel spelers trekken waar een klein deel
maar kan doorgaan?  Afgelastingen gebeuren te veel in de winter. Het is stof om over na te
denken. 
Moeten de clubs zich nog houden aan de klassen waarin gespeeld wordt? Ja, het is best deze 
dan ook op de affiches te vermelden.

Toelichting over de verzekering: bij elk ingediend dossier wordt er een fonds geactiveerd. De
PFV gaat binnenkort aan haar limiet zitten. Motiveer uw club om bij genezing een attest in te
dienen. Dan kan het dossier afgesloten worden. 

Het nieuw systeem van op voorhand de tornooien door te geven heeft goed gewerkt.

6. 50+ circuit
Er is een lijst opgemaakt met een ranking. 
PC Stekene zal op haar nieuwe locatie over een groot aantal buitenterreinen beschikken. Het
lokaal zal klaar zijn, maar de terreinen niet. Het is beter om voor dit seizoen nog geen circuit te
organiseren. 
PC Omega wil een circuit organiseren op de terreinen van KP Mistral. 
Het is mogelijk dat we dit jaar terug record aantal deelnemers bereiken. 
Voor  het  circuit  is  er  een bijkomende activiteit:  een interprovinciale  finale  dag op 29/8 in
Antwerpen.
Iemand van een andere provincie kan meedoen bij ons en omgekeerd. Zij mogen meedoen
maar komen niet in aanmerking voor het eind-klassement.
Een gelijkaardig probleem is pc Moeskroen. De deelname is gegroeid door vroeger. Idem KPC 
De Bevers en vroeger PC Knokke Heist. 
De verstandhouding tussen Oost- en West-Vlaanderen is zeer goed. Zie de ontmoeting Oost-
West in december. 

In  de  provinciale  kampioenschappen mag er  ook  gemengd worden.  Is  dit  geen wedstrijd
vervalsing?
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7. Varia
Niet iedereen was blij met de afgelasting van de wedstrijd op 9/2.
Locaties zoals kp Mistral, pc Gent en pc Apollo liggen in bosrijk gebied. We denken dat we een
goede  beslissing  hebben  genomen.  West-Vlaanderen  heeft  eveneens  de  wedstrijden
afgelast. In andere provincies  werd wel gespeeld. Er zijn wel wedstrijden stopgezet door de
storm.

De uitgestelde wedstrijd was voorzien op 23/2. Probeer met de club die niet kan spelen die
dag een akkoord te hebben. Wel melden anders wordt het digitaal wedstrijdblad geblokkeerd.
1 situatie is wat moeilijk: pc Stekene – pc Terheiden en pc Stekene – pc Apollo. Terheiden kan
niet over zijn spelers beschikken. Stekene kan uitzonderlijk over het lokaal beschikken, mits
extra kost.

Wat gebeurd er als die dag uiteindelijk niet kan gespeeld worden? Dan zal PFV OVL de knoop
doorhakken. Hopelijk zal dit probleem zich niet voordoen. 
Het probleem is ook dat er tot 15/3 gespeeld wordt. Gelukkig hebben wij geen winters meer
zoals vroeger. 
Er zijn 2 reeksen waar het bepalend wordt wie kampioen zal worden. 
De afgelasting is laat gemeld aan de clubs. Dit was pas de zondagmorgen. De storm was al van 
de vrijdag geweten. 
Wij  dienen  de  procedure  te  volgen  zoals  deze  is  vastgelegd  voor  de  aanvang  van  de
competitie (seizoen). Deze procedure voorziet in een melding van afgelasting om 9u de dag
van de competitie zelf. Vorig seizoen kregen we de kritiek dat we te snel hadden beslist tot
afgelasting. Ook wij zijn afhankelijk van de voorspellingen en de weergoden.

Einde vergadering 20u45
Verslag opgemaakt door Catherine Mortier
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