Verslag PCSC provincie Antwerpen
3/2/2020 – PC Lier

Aanwezig: Beckers Lucien, Boumans Jean, De Bruyne Joris, Garnier Alain, Hillen Herman, Janssens
Kris, Lievens Patrik, Op De Beeck Marc, Sannen Jan, Tempst Patrick, Van Hove Bert, Van Hove Marc,
Van Regenmortel Luc
Verontschuldigd: Troonbeeckx Peter
01. Verwelkoming door de voorzitter en vaststelling van de aanwezigen
Luc opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij bedankt PC Lier en Patrick
Tempst voor het ter beschikking stellen van hun lokaal.
Peter Troonbeeckx liet weten dat hij niet aanwezig kon zijn vanwege een ongeluk.
De aanwezigheidslijst wordt ter ondertekening doorgegeven.
Herman Hillen neemt nota’s.
02. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag (PCSC PA 9/9/19) werd goedgekeurd.
03. Briefwisseling
Hieronder de communicaties die voor ons als scheidsrechters van belang zijn:
Verslag van de VCSC van 18/9/19 werd door Luc doorgestuurd naar alle provinciale
scheidsrechters PA. We onthouden vooral:
 Er worden opfrissingsdagen georganiseerd in 2020. Het is aan de scheidsrechters om op
minstens 1 van deze dagen aanwezig te zijn. Didier Thaler zal ons uitleg komen geven over de
tuchtcommissie en het correct opstellen van een tuchtverslag. Ook de benadering van
spelers en uiteraard de praktijksituaties komen aan bod.
 Johan Vlamir werd voorgedragen als kandidaat voorzitter NCSC. Johan werd ondertussen
verkozen en neemt de functie over van Marc Nolmans. Langs Waalse zijde was er geen
kandidaat.
 De aankoop van warme jassen voor scheidsrechters wordt onderzocht. Peter Troonbeeckx
houdt ons op de hoogte. Dit wordt wel dringend als we ze voor de komende
kampioenschappen nog willen gebruiken.
Verslag provinciale raad van 21/10/19 -> PA zal extra werpcirkels aankopen om te gebruiken bij
de kampioenschappen.
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Email Nicole Suykerbuyk van 27/01/20 -> Hubert Hollemaert
neemt de jeugdwerking van de PA voor zijn rekening.

04. Bespreking wintercompetitie
Voorlopig geen klachten gemeld noch incidenten.
In de wintercompetitie mogen geen gele of rode kaarten gegeven worden. Indien er problemen
zijn met bepaalde spelers of er zich onregelmatigheden voordoen met betrekking tot het
reglement dient men dit te vermelden op het wedstrijdblad. Als de problemen echter te ernstig
zouden zijn of de integriteit van de scheidsrechter in twijfel wordt getrokken mag je als
scheidsrechter een tuchtrapport opstellen.
De kunststofbutjes van het merk Geologic zijn niet toegelaten omdat ze niet voorkomen op de
internationale lijst van goedgekeurde butjes. Er is echter tegenstrijdigheid tussen het
internationaal petanquereglement (OPR) en deze lijst omdat de kunststofbutjes van Obut nog op
deze lijst staan en ze volgens het reglement te zwaar zijn. De lijst van goedgekeurde butjes zou
moeten worden aangepast.
Er blijft discussie over de bepaling wanneer een bal onterecht gespeeld is en wanneer deze uit
het spel dient verwijderd te worden. Probeer er steeds voor te zorgen dat beide ploegen het
eens zijn wie er punt ligt alvorens de volgende bal te spelen.
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 en volgens het ‘Swiss-systeem’. Dit brengt extra taken voor de
scheidsrechter mee. Tegen dat de kampioenschappen gespeeld worden zal er een specifieke
check-up lijst opgesteld worden voor de scheidsrechter. De (hoofd)scheidsrechter dient voor
aanvang van de wedstrijden de spelers in het kort op de hoogte te brengen van de richtlijnen
betreffende het spelen op tijd.
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
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het terrein verlaat zal de but terug op zijn oorspronkelijke
plaats gelegd worden of, wanneer het niet werd gemarkeerd,
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 de poulefase zullen de terreinen afgebakend zijn met
koorden. Na de poulefase worden de koorden verwijderd. Er wordt gevraagd om dit zeker in de
lastenboeken op te nemen.
De scheidsrechters moeten fluitjes en chronometer voorzien. Voor deze laatste kan de “klok”
app van de smartphone worden gebruikt, maar het geluid moet wel worden afgezet, i.e.
apparaat in “stilte modus”.
In de reglementen werd nog een foutje gedetecteerd bij art.2.8 (PIB, PIB Vet) en art.2.10 (PKD,
PKT, PKGD, PKGD Vet). Volgende zin is onvolledig: ““Er dient gespeeld te worden met volledig
gesloten ….”
06. Aanduiding scheidsrechters voor de provinciale kampioenschappen
Prioriteit werd gegeven aan provinciale scheidsrechters die geen lid zijn van de inrichtende club.
Er is beslist om op Markdal en Wijnegem met 3 scheidsrechters aanwezig te zijn daar deze
terreinen nogal verspreid liggen. Ook op de PIB in Herentals zijn 3 scheidsrechters aangewezen
vanwege het grote aantal equipes. Voor de andere locaties zouden 2 scheidsrechters moeten
volstaan.
Er werd tevens een scheidsrechter aangeduid voor de eindronde van de wintercompetitie. Op
vraag van Alain is deze laatste van nationaal niveau.
Kampioenschap
Eindronde WC (za 21/3)
PIB (za 25/4)

Plaats
PC Herentals
PC Herentals

Aanvangsuur
9u30
9u30

PKD (vr 1/5)

PC Herentals

9u30

PKT (zo 3/5)

PC Niel

9u30

PIB Vet (wo 6/5)

PC Markdal

10u

PKGD (zo 10/5)

PC Wijnegem

9u30

PKD Vet (wo 13/5)

PC Mol

10u

Scheidsrechters
Herman Hillen
Luc Van Regenmortel, Patrik Lievens,
Aanvraag extra persoon vanuit Limburg
Reserve: Herman Hillen
Luc Beckers, Joris Debruyne
Reserve: Herman Hillen
Joris Debruyne, Kris Janssens
Reserve: Luc Van Regenmortel
Luc Van Regenmortel, Jan Sannen, Kris
Janssens
Marc Van Hove, Bert Van Hove, Patrik Lievens
Reserve: Kris Janssens
Herman Hillen, Luc Beckers

Scheidsrechters die aangeduid zijn als “Reserve” zullen worden opgeroepen indien één van de
andere aangeduide scheidsrechters niet aanwezig kunnen zijn.
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07. Rondvraag en allerlei
Volgende praktijksituaties werden besproken:
1/ Ploeg A werpt de but en de eerste bal. Ploeg B schiet en beide ballen gaan buiten. Het is dus
aan ploeg B om opnieuw een bal te plaatsen. Deze gepointeerde bal gaat ook buiten. Vraag: wie
moet dan spelen?
Hierover bestaat discussie en twijfel daar dit in Frankrijk en Wallonië anders zou zijn dan in
Vlaanderen. Deze vraag wordt voorgelegd aan de Vlaamse en evt. Nationale commissie.
2/ Na het schieten komt de but op het aangrenzende terrein in of in de nabijheid van de cirkel
aldaar al dan niet afgeweken door die cirkel.
Vraag: moet de cirkel weggenomen worden voordat de volgende bal wordt gespeeld of moet
deze dan op dit terrein blijven liggen? Dit kan in het voordeel of ook in het nadeel zijn.
Antwoord: Men moet wachten tot de mène op het aangrenzende terrein is beëindigd. Daarna
wordt dit terrein volledig vrij gemaakt, dus ballen en cirkel worden verwijderd en dan kan men
zijn eigen mène verder spelen.
Vier van onze scheidsrechters hebben nog geen kaarten (geel, oranje, rood). Luc vraagt ze aan
Peter Troonbeeckx.
Alain vraagt om na elk kampioenschap een scheidsrechtersverslag in te vullen en aan Luc te
bezorgen. Best ook een kopie meegeven met de federaal afgevaardigde. Op deze manier
evalueren we en kunnen we indien nodig snel feedback geven aan de betrokken partijen.
De vraag van Luc of het wenselijk is om een vergadering te organiseren in het najaar wordt
positief beantwoord en dit ter evaluatie van de kampioenschappen en vooruitblik naar de
wintercompetitie.
Voor het komend scheidsrechtersexamen van 22/03 hebben zich in onze provincie nog geen
kandidaten aangemeld.
08. Afsluiting vergadering
Volgende vergadering is gepland op maandag 7 september 2020 in Mol.
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn medewerking en wenst iedereen
een veilige thuiskomst.
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