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Verslag PSC provincie Antwerpen 
26/9/2022 – MPC De Rode Loop 

 
 

 
      
      

 
Aanwezig: Garnier Alain, Herman Hillen, Janssens Kris, De Bruyne Joris, Lucien Beckers, Marc Op De 
Beeck, Peter Van Puyenbroeck, Van Regenmortel Luc 
 
Verontschuldigd: Marc Van Hove, Patrik Lievens 
 
Afwezig: Bert Van Hove 

  
      
01. Verwelkoming door de voorzitter en vaststelling van de aanwezigen 

Luc opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij bedankt MPC De Rode Loop en 
Kris voor het ter beschikking stellen van hun lokaal. 
 
Deze vergadering was gepland voor 5/9 maar werd uitgesteld omwille van de verschuiving van de 
sportleidersvergadering naar 5/9. 
 
Luc feliciteert: 

1. Peter Van Puyenbroeck voor het slagen voor het examen van provinciaal scheidsrechter 
op 17 september. 

2. Kris Janssens voor het halen van de graad van federaal scheidsrechter in maart. 
 
Patrick Tempst heeft zijn badge ingeleverd. Zolang hij inactief is mag hij ook niet als 
gelegenheidsscheidsrechter optreden. 
 
De aanwezigheidslijst wordt ter ondertekening doorgegeven. 
Marc Van Hove (werk) en Patrik Lievens (ziek) hebben zich verontschuldigd. 

 
Herman Hillen neemt nota’s. 
 

02. Goedkeuring vorig verslag 
Er waren geen opmerkingen over vorig verslag (PCSC van 28/2/2022). 
 

03. Evaluatie provinciale kampioenschappen 
Luc dankt alle scheidsrechters voor het opmaken van een verslag na ieder kampioenschap en 
vraagt om deze verslagen niet enkel naar het provinciaal secretariaat te sturen maar hem ook 
een copy van het verslag te bezorgen. 
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Het overlopen van de verslagen leert ons dat de provinciale 
kampioenschappen in het algemeen goed verlopen zijn. Ook 
de poulefases die op tijd gespeeld werden zijn goed verlopen 
mede dankzij het voorbereidende werk, m.n. ‘Check-up lijst 
voor scheidsrechters’ en ‘Richtlijnen voor de spelers’. 

Hier en daar zijn er wat kleine opmerkingen van 
organisatorische aard. 

 
Bij het PKT in Niel moesten er in laatste instantie nog koorden worden gelegd. 
 
Bij het PKD Vet. in Mol ontbrak ’s morgens de nummering en voor een deel ook de markering van 
de terreinen. Er wordt gevraagd om volgend jaar ook voor dit kampioenschap een lastenboek te 
voorzien. 
 

De PIB Vet. in Markdal is wegens weersomstandigheden na drie ronden gestopt omdat er niet 
genoeg bespeelbare terreinen beschikbaar waren.  
 
Bij het PKGD in Wijnegem was er één keer verwarring met het tijdstip van affluiten tijdens de 
poulefase. 

 
Voor PC Herentals waren er complimenten voor zowel het PKD als de PIB senioren. De indeling 
en de afbakening van de terreinen waren dik in orde. 

 
Verder wordt er aan de scheidsrechters gevraagd om geen andere terreinen toe te kennen aan 
de spelers dan deze die op hun wedstrijdkaartjes staan zonder overleg met de wedstrijdtafel.     

 
Aandachtspunten:  

- Voor de organiserende clubs: zorgen dat terreinen in orde zijn, m.n. de afbakening met 
koorden bij kampioenschappen waarvan de poulefase op tijd wordt gespeeld. 

- Op de sportvergadering extra aandacht vragen voor het lastenboek. 

- Lastenboek voorzien voor het PKD Vet. 

 
04. Reglement Wintercompetitie 

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen aan het reglement voor de wintercompetitie. 

 
Er is wel het addendum ‘Energiemaatregelen’. Hierin wordt vermeld dat de minimum 
temperatuur van 16° Celsius komt te vervallen en dat de spelers boven of onder hun verplichte 
clubkledij bijkomende kleding mogen dragen. 
 
Een speler mag twee maal spelen in dezelfde speelweek of weekend zolang de titularisregel niet 
wordt overtreden. Deze regel geldt voor alle Vlaamse en provinciale wintercompetities. 
  
In het kader van de wintercompetitie werd nog gediscussieerd over de afstand tussen de buts 
van twee partijen. Is het nu 1,5 m of wordt het 1 meter? Hoe ver moet de but liggen van een 
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obstakel bij het opgooien? Wat wordt als obstakel beschouwd? 
Dit zal nog besproken worden op het volgende 
bestuursorgaan. 
 
Er is een overzichtelijk schema in omloop met betrekking tot 
reglementaire afstanden in het O.P.R. De teksten zijn wel in 
het Frans. Luc zal het schema aan de scheidsrechters bezorgen. 
 

Betreffende het addendum ‘Nota Ter Herinnering’, aanvulling artikel 6.1, dat vanaf seizoen 
2023/2024 zal worden toegepast ligt Alain toe dat het de bedoeling is om talentvolle dames ook 
via Vlaanderen alle kansen te geven om op internationale tornooien te kunnen worden 
geselecteerd. Momenteel is er teveel verloop naar het Waalse landsgedeelte. 
 

05. Feedback NCSC 

Er werd teruggekomen op een spelsituatie uit een vorige vergadering waarop we toen geen 
antwoord bekwamen. Dit is nu besproken en vastgelegd op de nationale 
scheidsrechtersvergadering van 23 augustus in Dilbeek. 

Ploeg A ligt in punt met de eerste bal en ploeg B schiet en beide ballen gaan buiten. Iedereen 

is akkoord dat dan ploeg B moet spelen maar de door ploeg B gespeelde bal gaat ook 
buiten. Wie moet er dan spelen? Het antwoord is gekomen van Mike Pegg, president van het 
CEP  (Confédération Européenne de Pétanque), dat dan ploeg A moet spelen. Zolang er geen 
geldig punt op het terrein ligt moeten de ploegen om beurten spelen. 

 
Op deze nationale vergadering is ook vastgelegd dat er op 25 maart 2023 een algemene 
opfrissing zal doorgaan voor alle scheidsrechters van provinciaal tot nationaal niveau. Hier zal 
dan ook de nieuwe kledij voor de scheidsrechters gepast kunnen worden. 

 
In de benaming van de scheidsrechterscommissies zal voortaan de term ‘consultatief’ worden 
weggelaten. Dit zowel op nationaal, federaal als provinciaal niveau. 

 
Er zou een geldig butje van Obut toegestaan zijn welke met een magneet opgeraapt kan worden. 

 
Johan vindt het logisch dat als er een scheidsrechter gaat helpen in een andere provincie deze 
minstens van het federale niveau moet zijn, ook als het gaat om een provinciaal kampioenschap. 
Hij is bereid hiervan af te wijken als daardoor kampioenschappen in de problemen zouden 
komen. Johan doet wel een oproep voor meer scheidsrechters en voor de bestaande 
scheidsrechters te trachten een hoger niveau te bereiken. 
 

06. Varia en Rondvraag: 

Er wordt gevraagd of de km vergoeding die de scheidsrechters krijgen tijdens de 
kampioenschappen ook van toepassing is voor de vergadering. Dit zal voorgelegd worden op de  
provincieraad van 24 oktober. 
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Marc op de Beeck haalt nog aan dat de afstanden voor de 
jeugd bij ons anders zijn dan in Frankrijk. Dit is omdat ze in 
Frankrijk ook andere leeftijdscategorieën hebben dan bij ons. 
Dit is iets voor de jeugdcommissie om dit op te lossen. 
 
 
 
 

07. Afsluiting vergadering 

Volgende vergadering zal doorgaan bij PC De Lindepet begin februari 2023. 
  
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn medewerking en wenst hen een 
veilige thuiskomst. 
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