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Het bestuur PFV Oost Vlaanderen
Namens de PFV :  Reinold Borré

Afwezig : PC Zelzate

Inleiding.
Door de corona crisis is een reguliere wintercompetitie niet mogelijk. Het bestuursorgaan van PFV heeft in de
voorbije  week  een  finale  beslissing  genomen  betreffende  het  formaat  dat  zal  toegepast  worden  op  de
wintercompetitie  2020-2021.  Daarbij  is  rekening  gehouden  met  de  vereisten  en  richtlijnen  van  Sport
Vlaanderen en de diverse overheden (nationaal, provinciaal en lokaal).
Het is de betrachting van deze vergadering om in eerste instantie te kunnen bepalen hoeveel clubs willen
deelnemen aan de provinciale competitie en uiteraard ook met hoeveel ploegen. Het lag in onze bedoeling
om zoveel als mogelijk de clubs te steunen door de organisatie van een wintercompetitie en uiteraard ook
zoveel mogelijk spelers aan de slag te kunnen laten gaan. Corona heeft de drang naar petanque plezier zeker
niet kunnen inperken.

Bijzondere maatregelen.
- Het dragen van een mondmasker in het clublokaal is verplicht, ook tijdens het sporten.
- De cafetaria’s dienen zich strikt te houden aan de opgelegde maatregelen voor de horeca. Dit 

betekent dat spelers het mondmasker enkel mogen af doen wanneer men neerzit op hun vaste 
plaats.

- Wedstrijden zullen maximaal gespreid worden in tijd.
- Er kunnen maximaal twee ploegen tegelijk thuis spelen.
- Omdat er noch garantie is op een volledige competitie noch op een correct behoud van de 

reeksindelingen zullen er dit jaar geen stijgers of dalers zijn.
- Om de clubs financieel te ondersteunen zal de PFV OVL  maximum 50% van de ‘normale’ 

inschrijvingsgelden factureren. 
- De reeksen zullen worden ingedeeld rekening houdende met de einduitslag van het seizoen 

2019/2020 én volgens de ingeschreven ploegen.
- Er is voor geen enkel niveau een verplichting tot deelname aan de wintercompetitie 2020/2021.

We verwijzen naar de brief van PFV (brief 26) waarin alle aspecten zijn aangehaald die van toepassing zullen 
zijn op de competitie, zowel nationaal, Vlaams als provinciaal.
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Rondvraag clubs.
Ter voorbereiding van de opmaak van de competitie kalender van Oost-Vlaanderen doen wij een rondvraag
bij de aanwezige clubs in functie van hun deelname aan zowel de ALL CAT als de 50+ competitie. Alle clubs,
op uitzondering van PC Actief Beveren (reeds in februari gemeld niet aan de competitie deel te nemen) en PC
Apollo hebben alle clubs toegezegd te zullen deelnemen aan de PWC 2020-2021.

Daarna hebben we getracht overzicht te krijgen van het aantal ploegen dat elke club wenst in te schrijven 
voor de ALL CAT en de 50+. Hierna overzicht van deze bevraging. 

Provinciale wintercompetitie 2020-2021 Corona
Licentienr Naam Club All Cat 50+ Terreinen
01-002 KP Mistral 4 4 10
01-006 KPC Alosta 3 2 9
05-007 KPC De Bevers 1 0 10
01-005 KPC Schorpioen 3 5 12
01-025 PC Actief Beveren 0 0 10
01-009 PC Apollo 0 0 6
01-017 PC Chapoo 5 2 10
01-039 PC Donkmeer 4 3 9
01-015 PC Gent 2 2 6
01-003 PC Haeseveld 3 2 9
01-022 PC Hof Ter Burst 2 2 6
01-016 PC Lokeren 1 1 6
01-024 PC Moeskroen 3 2 9
01-020 PC Omega 2 2 0
01-036 PC Oudenaarde 1 1 6
01-008 PC Patijntje 2 1 3
01-012 PC Reynaert 6 3 9
01-010 PC Stekene 2 1 12
01-037 PC Terheiden 2 2 11
01-014 PC Verbroedering 3 4 9
01-007 PC Zelzate 2 2 6

51 41

Bovenstaande is nog een voorlopige opsomming, enkele clubs moeten nog navragen binnen hun 
spelersgroep of ze inderdaad allemaal willen deelnemen.
In de komende dagen zullen we trachten een eerste kalender op te maken op basis van de bovenstaande
gegevens. Er zal uiteraard moeten gekeken worden naar de mogelijkheden om de wedstrijden te spreiden in
tijd aangezien slechts maximum 2 ploegen gelijktijdig mogen spelen. De kalender zal opgebouwd worden
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voor zowel ALL CAT als de 50+ op basis van de reguliere speeldagen (zondag / woensdag). De clubs kunnen
dan hun wijzigingen doorgeven zodat we een 2de versie van de kalender kunnen opmaken. Daarbij is het
belangrijk vooral de eerste 2 speelweken te kunnen vastleggen. Wij zullen de kalender ook op onze website
en  op  de  Facebook  groep  publiceren  zodat  er  voldoende  mogelijkheden  zijn  tot  kennisname  van  de
speeldata.

Wij rekenen op de fairplay van alle deelnemende clubs om zoveel als mogelijk het petanqueplezier voorop te
stellen en dus spelers uit  nationale of federale reeksen niet in te zetten in de lagere provinciale reeksen.
Iedereen moet kunnen genieten van de petanquesport, gezien er geen kampioenen, dus ook geen stijgers of
dalers zijn dit seizoen. Er zal uiteraard wekelijks een klassement worden opgemaakt zodat de competitie
spirit zeker aanwezig zal zijn.

Aanstaande donderdag 17/9 is er een bestuursorgaan vergadering PFV waarop nog een aantal elementen
zullen worden besproken en vastgelegd, waaronder ondermeer het toe te passen reglement. Wij zullen in de
mate van het mogelijke boetes vermijden, doch we vragen dat eenieder zich gedraagt naar de regels. Indien
overtredingen op het reglement worden vastgesteld zullen wij alsnog in de mogelijkheid zijn om de nodige
bestraffingen toe te passen (waarschuwingen, uitsluiting, etc). 

Bijkomende informatie.

Elke ploeg zal samengesteld  zijn uit max 10 spelers ( 9 + 1 reserve) en dit om het aantal aanwezige personen
te beperken. Met 2 ploegen samen thuis zitten al snel aan 40 personen en dit moet dan ook kaderen in de
bepalingen die worden opgelegd door de overheid aangaande social distancing in horeca (1,5m afstand).

Er werd tevens beslist om geen boterhammen aan te bieden, gezien de restricties door bepaalde lokale
overheden  die  geen  voeding  toestaan.  Uiteraard  is  elke  club  vrij,  naargelang  de  toestemming  van  de
gemeente, om iets aan te bieden onder de term horeca. Dit is buiten de bevoegdheid van PFV OVL.

We benadrukken dat  we dit  competitie  format gebaseerd hebben op de huidige Code Geel  bepalingen.
Uiteraard kunnen we niet uitsluiten dat de overheid gedurende de competitie andere bepalingen vastlegt
waardoor we desgevallend ook de nodige aanpassingen aan het format zullen dienen toe te passen.

Ik wil alle aanwezige clubs van harte bedanken voor hun constructieve medewerking en hun enthousiasme 
om de petanque competitie te laten doorgaan. 

Einde vergadering : 21u15.

Rudi Vansnick
PFV Oost-Vlaanderen.
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