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Verslag PCSC provincie Antwerpen 
28/2/2022 – PC Lint 

 
  
      
      
      

  
Aanwezig: Garnier Alain, Janssens Kris, De Bruyne Joris, Lievens Patrik, Lucien Beckers, Marc Op De 
Beeck, Tempst Patrick, Van Hove Bert, Van Hove Marc, Van Regenmortel Luc 
 
Verontschuldigd: Herman Hillen, Johan Vlamir 
 
01. Verwelkoming door de voorzitter en vaststelling van de aanwezigen 

Luc opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij bedankt PC Lint en Marc Op De 
Beeck voor het ter beschikking stellen van hun lokaal.  
Johan Vlamir en Herman Hillen kunnen niet aanwezig zijn en hebben zich verontschuldigd. 
De aanwezigheidslijst wordt ter ondertekening doorgegeven. 
 

02. Goedkeuring vorig verslag 
Het vorig verslag (PCSC PA 6/9/2021) werd goedgekeurd. 
 

03. Briefwisseling 

Hieronder de communicaties die voor ons als scheidsrechters van belang zijn:  
 
Corona updates en addenda aan het reglement WC 2021-2022: 

 
Addendum reglement WC – maatregelen oktober 2021 (vooral CO2-meters en richtlijnen 
luchtkwaliteit in horeca en sportruimte). 
22/10/2021 met o.a. het advies om een mondmasker te dragen binnen accommodaties. 
29/10/2021 met o.a. invoering van het Covid Save Ticket in alle horeca-inrichtingen en dus ook in 
de sportkantines in Vlaanderen. Mondmaskerplicht in ruimtes voor sportieve activiteiten maar 
niet verplicht tijdens het sporten. 
11/11/2021 PFV nieuwsbrief en addendum reglement WC: Tijdelijke opschorting van art. 5.2.9 
bis uit het reglement WC. Dit betekent dat iedere speler meerdere keren per week mag spelen, 
mits inachtneming van de titularisregel beschreven in art. 5.2.9. 

Alain verduidelijkt dat dit addendum niet van toepassing is op de ‘50-plus’ competitie. Bij een 
volgende gelegenheid zou dit duidelijker in het addendum moeten worden beschreven. 

26/11/2021 PFV nieuwsbrief: WC ‘On Hold’ van 29/11 t.e.m. 14/01. Reeds uitgestelde 
wedstrijden dienen te worden gespeeld vóór 15/01. 

11/01/2021 PFV nieuwsbrief: Herstart WC vanaf 15/01. Addendum reglement WC m.b.t. 
mondmaskerplicht, incl. controle en sancties. 
13/01/2022 Procedure bij inbreuk op de mondmaskerplicht in de PFV WC. 
27/01/2022 Invoering coronabarometer heeft geen invloed op huidige reglementering WC. 
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18/02/2022 PFV nieuwsbrief “Coronabarometer schakelt naar 
code oranje” met o.a. opheffing mondmaskerplicht tijdens 
het petanquen. 

 
 
 
 
 

26/02/2022 Verslag AV en sportvergadering van 21/2/2022:  
- Transferperiode gewijzigd van 1 tot 31/05/2022 (onder voorbehoud) / nieuwe licenties 

vermoedelijk beschikbaar vanaf PIB sen op 18/06/2022. 
- Nieuw voor PA: PKD vet in categorie heren en dames. 
- Definitieve kalender/ locaties PK’s. 

 
04. Bespreking wintercompetitie 

De pandemie en Corona reglementen hebben een invloed gehad op het gedrag van onze 
spelers: 
- Sommige spelers waren prikkelbaarder of gedroegen zich onsportief, zelfs spelers waar je 

het niet van zou verwachten. Meestal werd dit nadien binnen de club uitgepraat zonder 
verdere gevolgen. 

- 1 speler vertoonde meerdere malen onsportief gedrag (agressieve verbale communicatie), 
hield de eer aan zichzelf en stopte met sen. competitie (samen met zijn vrouw) vanaf 19/2. 

- Alain vraagt om onsportief gedrag te melden aan de provinciale raad. 

 
Mondmaskerplicht vanaf 15/1 opgenomen in het WC-reglement was een goede zaak, 
scheidsrechters konden vanaf dan controleren en sanctioneren. Daarvoor enkel adviseren! 
 
Scheidsrechters werden soms aangesproken voor zaken waarvoor ze niet bevoegd zijn, bvb. als 
CST scans niet werden uitgevoerd. 
 
CST van spelers waren regelmatig niet in orde (verlopen, vergeten, certificaat boostervaccin nog 
niet gedownload of uitgeprint, …). De bezoekende clubs hebben dit zoveel mogelijk proberen op 
te lossen, o.a. via de website ‘mijngezondheid.belgie.be’. 
 
Licenties moeten zorgvuldig gecontroleerd worden. PC Meerosa heeft in de 50+ competitie een 
recreant opgesteld! In het wedstrijdblad kan zo’n speler worden toegevoegd zonder 
waarschuwing. Alain zal navragen of zulke controle in het wedstrijdblad mogelijk is. Een andere 
kleur van licentie voor recreanten dan voor competitiespelers zou ook al helpen. 

 
Verschillende spelers gebruiken kunststofbutjes van het merk Geologic terwijl die niet toegelaten 
zijn. Ze zijn niet opgenomen in de internationale lijst van goedgekeurde butjes.  
 
Patrik L. meldt alcoholmisbruik door verschillende spelers tijdens één van de competitiematchen. 
-> Scheidsrechters mogen hiervoor onmiddellijk een rode kaart trekken! 
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Patrik L. meldt ook dat er spelers zijn die oefenen terwijl er op 
een naastgelegen terrein nog een wedstrijd aan de gang is. -> 
Van zodra hun wedstrijd gedaan is moeten de spelers het 
terrein verlaten. Oefenen kan tussen 2 rondes of als er nog een 
wedstrijd bezig is op een volledig andere speelzone zodat de 
andere spelers niet worden gestoord. 
 
Patrik L. meldt dat er weleens kledij wordt gedragen boven de 

clubkledij. -> Het addendum WC m.b.t. CO2 laat toe om in geval van nood aan extra 
verluchtingsmaatregelen extra kledij te dragen. In dat geval vervallen nl. de artikels uit het WC-
reglement m.b.t. de temperatuur en de (uniforme) kledij. 
 
Joris meldt dat de wedstrijdbriefjes soms verkeerd worden ingevuld, er op het eind niet gevraagd 
wordt naar de digitale goedkeuring op het wedstrijdblad en bijgevolg de fout pas wordt gezien na 
het uitprinten ervan. -> Best de kapiteins na elke ronde de scores laten controleren. Als een 
foutieve score niet meer kan worden aangepast, vermeld dan de juiste score in het veld 
‘opmerking’ of laat het weten aan de verantwoordelijke van de wintercompetitie als het 
wedstrijdblad reeds verstuurd is. 

 
05. Reglementen kampioenschappen 

De reglementen voor de kampioenschappen kunnen reeds ingekeken worden op de site van de 
PFV met uitzondering van het reglement voor PKD Vet dat niet in elke provincie wordt ingericht. 
 
Bij de provinciale en Vlaamse kampioenschappen PKD-VKD, PKT-VKT en PKGD-VKGD zal de 
poulefase gespeeld worden op tijd. Dit brengt extra taken voor de scheidsrechter mee. Tegen dat 
de kampioenschappen gespeeld worden zal er een specifieke check-up lijst opgesteld worden 
voor onze scheidsrechters. De (hoofd)scheidsrechter dient voor aanvang van het kampioenschap 
de spelers in het kort op de hoogte te brengen van de richtlijnen betreffende het spelen op tijd. 
Deze richtlijnen zullen ook schriftelijk ter inzage zijn van de spelers. 
Belangrijkste punt is dat er geen tijd mag verspeeld worden en dat het spel zonder 
onderbrekingen verder gespeeld wordt. Toiletbezoek kan en mag maar de wedstrijd gaat 
gewoon door zonder de ballen van de speler/speelster met plasbezoek. Na het fluitsignaal van de 
scheidsrechter dat het einde van de ronde aankondigt, speelt men zijn aan de gang zijnde mène 
verder uit en worden nog 2 supplementaire mènes gespeeld. Normaal gesproken zijn er dan nog 
maar enkele partijen aan de gang en is het raadzaam dat de scheidsrechters deze partijen van 
kortbij volgen. Indien er na deze 2 mènes een gelijke stand is moet er een derde mène gespeeld 
worden maar in deze mène kan de but niet nietig worden verklaard. Indien in deze mène de but 
het terrein verlaat zal de but terug op zijn oorspronkelijke plaats gelegd worden of, wanneer het 
niet werd gemarkeerd (wat een waarschuwing oplevert), dan wordt het terug op geldig terrein 
gelegd zo kort mogelijk bij de plaats waar de but is buiten gegaan. Dus best dat de 
scheidsrechters de nog aan de gang zijnde partijen volgen zodat zij hierop kunnen toezien. 

 
Bij spelen op tijd, mag er geen tijd verspeeld worden. Dat betekent ook het strikt naleven van de 
1,5m regel tussen doel en doel, doel en cirkel, cirkel en doel, cirkel en cirkel. 
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Bij de poulefase zullen de terreinen afgebakend zijn met 
koorden. Na de poulefase worden de koorden (indien 
mogelijk) verwijderd.  

 
De scheidsrechters moeten fluitjes en tijdmeters voorzien. 
Voor deze laatste kan de “timer” functie van de app “klok” op 
de smartphone worden gebruikt, maar het geluid moet wel 
worden afgezet, i.e. apparaat in “stilte modus”.  

 
Nieuw voor PA: PKD vet in de categorieën dames en heren. Het is niet zeker of de poulefase hier 
ook op tijd wordt gespeeld. 
 
Nieuwe licenties zullen vermoedelijk pas worden uitgedeeld op het PIB sen op 18/6/2022. Dit 
betekent dat op het PIB vet van 8/6/2022 alle transfers moeten worden geverifiëerd. 

 
Er wordt gevraagd om na ieder kampioenschap een scheidsrechtersverslag in te vullen. Luc zal 
het formulier nog eens doorsturen samen met het onkostenformulier. Alain stelt voor dat een 
vooraf ingevuld onkostenformulier ter beschikking wordt gesteld door de penningmeester zodat 
we enkel onze bankrekening moeten invullen en handtekenen. 
 
In de reglementen wordt nog gesproken van een afwijking van art.7 van het OPR m.b.t. het geldig 
werpen van het doel. Dat is overbodig sinds de laatste wijziging van het OPR. 

 
 
06. Aanduiding scheidsrechters voor de provinciale kampioenschappen 

Johan Vlamir vraagt om enkel scheidsrechters aan te duiden / voor te stellen voor de provinciale 
kampioenschappen tenzij er een vraag komt van een hogere instantie. 
 
Patrick Tempst wenst tijdelijk te stoppen als scheidsrechter om medische redenen. Alain zegt dat 
hij daarvoor zijn badge moet inleveren / opsturen naar het secretariaat van de PFV. Zolang hij 
inactief is mag hij niet als gelegenheidsscheidsrechter optreden in de wintercompetitie. Na 2 jaar 
inactiviteit moet hij wel opnieuw examen afleggen. 
 
Indien onze kandidaat scheidsrechter slaagt voor het examen van provinciaal scheidsrechter en 
dit examen doorgaat in maart, zullen we hem eveneens inschakelen zodat hij ervaring kan 
opdoen. 

 
Scheidsrechters die aangeduid zijn als “Reserve” zullen worden opgeroepen indien één van de 
andere aangeduide scheidsrechters niet aanwezig kunnen zijn. 

 
Voor de PIB Vet hebben we nog een scheidsrechter tekort. Luc vraagt aan zijn Limburgse 
collega’s of zij een scheidsrechter vrij hebben. 
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Kampioenschap Plaats Aanvangsuur Scheidsrechters 

PKD (zo 24/4) PC Herentals 9u30 Joris De Bruyne, Patrik Lievens 

Reserve: Kris Janssens 

PKT (zo 1/5) PC Niel 9u30 Kris Janssens, Patrik Lievens 

Reserve: Luc Van Regenmortel 

PKD Vet (wo 1/6) PC Mol 10u Lucien Beckers, Luc Van Regenmortel 

Reserve: Kris Janssens 

PIB Vet (wo 8/6) PC Markdal 10u Luc Van Regenmortel 

Aanvraag extra persoon vanuit Limburg 

PKGD (zo 12/6) PC Wijnegem 9u30 Herman Hillen, Marc Op De Beeck, Luc 
Beckers 

PIB Sen (za 18/6) PC Herentals 9u30 Bert Van Hove, Marc Van Hove 

 

 
07. Rondvraag en allerlei 

Scheidsrechtersexamen:   
Peter Van Puyenbroeck is ingeschreven voor het examen provinciaal scheidsrechter. 
Kris Janssens gaat voor federaal. 

De datums en locaties van het examen en de voorbereidende sessie worden nog medegedeeld. 
 
Warme kledij voor scheidsrechters? Alain doet navraag over de stand van zaken. 

 
08. Afsluiting vergadering 

Volgende vergadering is gepland op maandag 5/9/2022 bij MPC De Rode Loop. 
 

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn medewerking en wenst iedereen 
een veilige thuiskomst. 
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