Verslag
sportleidersvergadering
17 september 2018
Huis Van de Sport - Berchem

1. Verwelkoming voorzitter en vaststellen van de aanwezigen:

Welkom iedereen op deze sportleidersvergadering, ik hoop dat we tijdens deze vergadering allemaal
iets kunnen bijleren en dat we straks allen tevreden terug naar onze clubs kunnen gaan.
Ik heb de laatste week of zelfs laatste weken een paar vragen gehad van verschillende clubs waar ik
deze maal niet direct op geantwoord heb omdat deze punten eerst met het provinciaal bestuur
moesten besproken worden. De meeste zoniet alle vragen gingen over de wintercompetitie naar
aanleiding van de recente gebeurtenissen met name de gesprekken tussen de PFV en het KAVVV.
We zullen dit tijdens deze vergadering uitvoerig bespreken en hopen dat jullie daarna de situatie
beter zullen begrijpen en begrip kunnen opbrengen voor de gevolgen hiervan
2. Verslag van de vergadering van 29/01/2018
Het verslag werd door alle aanwezigen ondertekend en als dusdanig goedgekeurd.
3. Sport:

In de nationale afdeling speelt PC Lint. Deze afdeling zal naar ploegenaantal opgedreven
worden dit jaar spelen ze met 8 ploegen, volgend jaar 9 en daarna eveneens 10 ploegen per
reeks. Voor de Vlaamse reeksen zijn dit in 1 e afdeling PC Lier en in 2e afdeling De Evers,
Herentals en Bernardus. Dit jaar nam er geen damesploeg aan de Vlaamse damescompetitie
vanuit onze provincie.
In de provincie Antwerpen hadden we bij de inschrijving 63 ploegen voor de senioren en 62
ploegen voor de 50+.
Voor 50+ vormde dit niet zo’n groot probleem daar er vorig jaar ook al 7 reeksen waren nl
toen 65 ploegen = 2X 10 en 5X 9
Dit jaar hebben we 7 reeksen. 6 reeksen van 9 en 1 reeks van 8 ploegen.
Voor de senioren gaf dit wel een probleem daar er vorig jaar 59 ploegen waren verdeeld
over 6 reeksen en dit jaar waren er 4 ploegen meer ingeschreven. Na de pro’s en contra’s te
hebben overwogen op de provinciale raad hebben we toen unaniem beslist om te kiezen
voor zeven reeksen van 9 ploegen. Hierbij heeft elke reeks een volwaardige competitie met
1 wedstrijd bye per ronde. Het maken van reeksen met 11 of 12 ploegen was geen optie
omdat we dan een tekort aan speeldagen dreigde te krijgen (men moet een aantal
speeldagen vrijhouden als inhaalweek voor onvoorziene omstandigheden zoals het weer).
Het grootste probleem voor het maken van de kalender zijn de wensen van de clubs. Het
samenspelen of juist het NIET samenspelen van diverse ploegen kunnen niet verwezenlijkt
worden indien men met verschillende aantal ploegen per reeks gaat werken.
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Nadien zijn er spijtig genoeg nog 2 ploegen weggevallen bij de senioren waardoor we nu 5
reeksen van 9 en 2 reeksen van 8 ploegen hebben. Bij de 50+ is er ook 1 ploeg weggevallen
en daardoor hebben we hier ook dezelfde indeling
Om deze leegte van die éne speeldag bye op te vullen raad ik de sportleiders en/of
clubverantwoordelijken aan om de kalender eens te bekijken. Er zijn elke speelweek
verschillende ploegen bye, spreek met één van die ploegen af om de vrije speeldag in te
vullen als oefenpartij. Kijk naar de beschikbaarheid van jullie terreinen en kies waar de
heenronde en waar de terugronde gespeeld worden. Dit is 1 maal per ploeg in de
competitie.
4. Competitieprogramma:
Dit jaar zijn er heel wat extra controles aan het wedstrijdblad toegevoegd. Peter geeft
nog een kort overzicht over de nieuwe functies binnen het digitale wedstrijdblad. Iedere
club krijgt de handleiding mee. Deze zal eveneens online gezet worden.
5. Scheidsrechters:
Voor de provincie Antwerpen is er 1 nieuwe scheidsrechter nl. Joris De Bruyne van PC
Molenbos. We wensen hem veel werkgenot binnen het scheidsrechterskorps.
Het reglement is inhoudelijk niet veranderd met betrekking tot het spelen. Enkel op
administratief vlak werden een aantal aanpassingen doorgevoerd.
Verduidelijking leggen doolkogeltje:
Het is niet de bedoeling dat we gaan rondwandelen met het doelkogeltje. Zoals in
Frankrijk ook het geval is en op de nationale scheidsrechtervergadering afgesproken is
dat er mag afgestapt worden om het doelkogeltje te leggen na een mislukte poging van
de tegenstander maar dit alvorens het doelkogeltje op te rapen.
Verder wens ik alle gelegenheidsscheidsrechters alle succes toe en hoop hen allen
volgend jaar te mogen begroeten op het scheidsrechtersexamen. Hierbij een kleine
opmerking de max leeftijd om aan te vangen als scheidsrechter is terug ingevoerd en
gebracht op 70 jaar.
Moesten er problemen zijn met gelegenheidsscheidsrechters gelieve dit dan ook steeds te
melden via het wedstrijdblad of in een mail naar mij of naar het secretariaat van de
provincie. Bij herhaling van bepaalde klachten kunnen wij deze bespreken op de PR en
kunnen we actie ondernemen. Als we van niets weten kunnen we ook niets ondernemen.
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6. Jeugd:
Beste aanwezigen,
Even een korte samenvatting waar we met de jeugd allemaal aan werken, doen en zullen
plannen in de toekomst.
- Beker Borré is in februari gewonnen door Antwerpen
- Bruay, Collines, Frasnes, uitzending naar Chapoo en de Singel afvaardiging naar
Barcelona
- VKJ: 2 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles
- BKJ: 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille
Van alle wedstrijden en behaalde plaatsen krijg je begin volgend jaar op de volgende
vergadering een update.
Er waren 11 jeugdtrainingen in de provincie Antwerpen, afwisselend in Niel, Ponderosa
en Wijnegem, met gemiddeld een 20-tal jeugdspelers. De samenwerking met Ponderosa
om hun lokaal te gebruiken voor de jeugdtrainingen is stopgezet. De provinciale raad
dankt het bestuur van deze club voor het ter beschikking stellen van hun terreinen. We
zijn momenteel reeds in gesprek met een club van enkele jeugdspelers om te kijken of
we hun locatie 3 x mogen gebruiken. De jeugdtrainingen worden gegeven door Marc Op
de Beeck, Alain Garnier, Geert Devos en telkens een gasttrainer, zoals Luc Smulders en
David Sfez. Omdat wij graag nog meer variatie in de trainingsavonden zouden brengen,
zijn wij nog op zoek naar enkele hulplesgevers, die zich als vrijwilliger een paar
vrijdagavonden willen inzetten.
De jeugdcircuits worden naar jaarlijkse gewoonte 5x georganiseerd. Dit jaar hadden we
een opstart in West-Vlaanderen en eindigen we in Limburg. Het concept van de
jeugdcircuits is enigszins verandert, er wordt training gegeven in de voormiddag en in de
namiddag is er een wedstrijd onderling. In 2019 heeft het jeugdcircuit in de PA plaatst
op zaterdag 14/9. We zijn nog steeds op zoek naar een locatie hiervoor. De clubs die
interesse hebben om deze in te richten, graag zo snel mogelijk hun kandidatuur per mail.
De Antwerpse jeugdspelers die al medailles hebben behaald op kampioenschappen
worden doorverwezen naar 4 federale trainingen.
Op het sportkamp in Tongerlo waren 17 van de 43 jeugdspelers van Antwerpen
Op 28 december gaan we naar jaarlijkse gewoonte met de ganse groep naar het
Oliebollentornooi in Pijnacker.
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Het jeugddossier ten bedrage van 830,42€ is goedgekeurd. Wat doen we allemaal met
dit geld?
- Iedere Antwerpse jeugdspeler krijgt 20€ terugbetaald door de PA mits deelname
aan het sportkamp.
- Aankoop nieuwe polo’s voor de afvaardiging van onze Antwerpse spelers
Op 18 - 19 -20-21 april komt de Franse trainer Victor Nataf, toch niet de minste,
lesgeven aan onze jeugdspelers. Er zal een selectie gemaakt worden van de beste
cadetten en junioren. Ook zal hij enkele uren uittrekken om bijscholing te geven aan
onze jeugdlesgevers.
We zien positieve veranderingen maar het kan nog altijd beter, indien je interesse hebt
je in te zetten voor de jeugd en enkele uren kan vrijmaken om iets te betekenen voor de
Vlaamse jeugdspeler, die toch in de toekomst de petanque moeten verder dragen, graag
uw naam en mailadres zodat wij verdere contacten kunnen uitwerken.
7. Dames:
Aangezien er niet echt meer een damesverantwoordelijke is, verzekeren Jean en Herman
voorlopig deze werking. Jean neemt het damescircuit voor zijn rekening. Er zijn er nog 3
manches dit jaar nl. te PC Hemelhof, De Lindepet en Technico en uiteraard de afsluiter
van het damescircuit 2018 in Niel.
Verder zijn we de selectie aan het uitwerken voor de interprovinciale damesontmoeting
van 1 november welke doorgaat in Oost-Vlaanderen op PC Schorpioen. Herman zal dit
verder uitwerken en op 1 November onze dames bijstaan.
8. Verdeling kampioenschappen 2019:
Het zomerseizoen begint op 15 april 2019.
Niel, Wijnegem, Markdal en Mol stelden zich kandidaat. De prijs zal in tegenstelling tot
de uitnodiging afwijkend zijn. Een inrichtende club zal na het beëindigen van het
kampioenschap een factuur ontvangen aan €2 per deelnemende speler.

Kampioenschap
PIB senioren
PKD
PKT
PIB veteranen
PKGD

datum
Zaterdag 27 april
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei
Woensdag 8 mei
Zondag 12 mei
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Club
PC Wijnegem
PC Mol
PC Niel
PC Markdal
PC Niel
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Prijs
€ 297
€2 per deelnemer
€2 per deelnemer
€ 238.50
€2 per deelnemer
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9. Wintertornooien:
Club

Datum

Aanvangsuur

Formule

PC Bernardus

Donderdag 28 maart

13u

50-Plus triplet
4 ronden

PC PONDEROSA

Zaterdag 6 april

11u

50-Plus triplet
4 ronden

PC BERNARDUS

Zondag 7 april

13u

All-cat triplet
4 ronden

10.Recreantenwerking:
Peter geeft een uiteenzetting van de afgelopen periode in verband met de
recreantenwerking. We hebben contacten gehad met de afdeling van het KAVVV die op
hun vraag toenadering zochten. Jammer genoeg zijn deze onderhandelingen spaak
gelopen. Dit heeft voor heel wat verwarring gezorgd bij onze clubs. Waarvoor we ons, als
provinciale raad, voor willen verontschuldigen.
Door het afspringen van de onderhandelingen was PC Wijnegem genoodzaakt om 2
ploegen uit de competitie terug te trekken. De provinciale raad stelt voor om geen
financiële of sportieve sancties te nemen. Dit stuit op heel wat weerstand binnen de
clubs. We bespreken dit verder op de provinciale raad van oktober.
Onlangs hebben we besloten om zelf een recreantenwerking op poten te zetten. Roger
Bulcke zal dit op zich nemen. Op dit ogenblik staan er 3 zaken op de rails:
- Flash: elke ingeschreven ploeg zal op één locatie spelen op +/- 6 weken.
- Duo: 3X2 voor veteranen
- Duo: 3X2 voor senioren
Peter zal een Excel-file opmaken waarmee recreatieve licenties kunnen aangevraagd
worden.
In de toekomst kunnen er ook recreatieve tornooien aangevraagd worden.
11.Directeur sport PFV:
Alain bedankt de ganse provinciale raad voor het werk van de voorbije periode.
We hebben fouten gemaakt en daar moeten we als PFV uit leren. De recreantenwerking
staat nu in zijn kinderschoenen en zal moeten groeien.
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Herman sluit de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.
Provinciaal Adjunct-Directeur sport
Herman Hillen
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Provinciaal secretaris
Peter Crauwels
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