
 

 
Maatschappelijke zetel: 
Petanque Federatie Vlaanderen VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0418.483.437 
E-mail: secretariaat@pfv.be 
Tel: 09 243 11 40 
www.pfv.be 

Provinciale zetel: 
Magda Cafmeyerstraat 17 
8310 Sint-Kruis (Brugge) 
IBAN: BE72 3631 0278 8516 
BIC: BBRUBEBB 
E-mail: lucien-
vanhoutte@pfv.be 
GSM: 0491 25 79 04 
www.petanque-wvl.be  

Secretariaat administratief 
Secretaris 
Heinderson Glenn 
Beekstraat 32 
8730 Oedelem 
glennheinderson@gmail.com 
 
 

Secretariaat sport 
adjunct directeur sport 
Gustave Devoldere 
Lauwestraat 124 
8560 Wevelgem 
E-mail: gustave.devoldere@telenet.be 
Tel: 056 32 45 73 
GSM: 0485 98 78 01 

 

Verslag sportleidersvergadering van 9 december 2019 

Colora – Roeselare 

 

 
Aanwezig:      Verontschuldigd 

 
PC Oostende      PC Kortrijk 

PC Den Akker      PC Koksijde 

PC Nieuwpoort 

De Gulden Kamer 

PC Middelkerke 

PC Blankenberge 

De Vuurtoren 

PC Gullegem 

PC Okapi 

De Bevers 

PC Poperinge 

PC Forza 

PC Colora 

 

Stefaan Colle      Lucien Van Houtte 

Glenn Heinderson     Marc Steurbout 

Bernard Staelens     Staf Devoldere 

Fabienne Schatteman 

Jean-Daniel Vantomme 

Nicky Carlier 

Agenda 
 

1. Bestuur PFV-WVL 
a. Glenn neemt voorlopig de taak over van Staf en wordt ‘co-sportleiders’ als Staf terug is. 
b. Bernard wordt provinciaal administratief directeur. 
c. Nicky neemt het secretariaat over van Glenn. 

 
2. Bespreking indoor – datums en locatie 

Er is één datum bepaald voor de indoor, namelijk 29/3/2020: 
- Ere afdeling in Oostende 
- 1ste afdeling in Nieuwpoort 
- 2de afdeling in Waregem 
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Voor de 50+ indoor: 

- Senior in Roeselare op 19/3 
- 1ste afdeling in Waregem op 19/3 
- 2de afdeling in Waregem op 26/3 
- 3de afdeling Oostende op 26/3 
- 4de afdeling in de Gulden Kamer op 26/3 
 

Alle informatie wat betreft de provinciale kampioenschappen kan u terug vinden op de tabellen u  

doorgestuurd door Bernard.  Aanvangsuur nader te bevestigen. (normaal 9.00u en 50+ 10.00u) 

 

3. Reglement wijzigingen komende kampioenschappen 
- In de voormiddag zal er in poules en op tijd gespeeld worden.  Het is dan ook verplicht koorden te 

spannen om de terreinen af te bakenen. In de namiddag wordt er zonder de koorden gespeeld.  
PKD 50+ valt niet onder deze nieuwe regeling. 

 

4. Data en locaties 50+ circuit 
Zie tabel u doorgestuurd door Bernard.  De code rood is wel van kracht, t.t.z. +40° gaat het circuit niet 
door. Er is dan ook een reserve datum voorzien mocht dit zich voordoen. 

 

5. Algemene vergadering januari 2020 
Deze vergadering zal doorgaan op 25 januari in de Zandberghoeve.  Agenda volgt. 
Het zal de laatste maal zijn dat deze vergadering verplicht wordt door de P.F.V. 

 

6. Zomertornooien 2020 
Elke club wordt vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk zijn lijst van zomertornooien door te geven. 

 

7. Verloop wintercompetitie: programma  
- Het wissel probleem is opgelost. 
- Eens de wedstrijd gestart kan je geen wijzigingen meer aanbrengen. 
- Indien er gestart wordt na 14.00u graag de reden op het blad vermelden. Dit beperkt het gevolg dat 

er moet gegeven worden aan foutmeldingen. 
- Vraag om het programma Nationaal uit te breiden blijkt een moeilijke kwestie. Wallonië wil niet bijdragen 

in de kosten van het programma. 
De voorzitter vraagt aan elke club om een positieve ingesteldheid van de spelers aan te moedigen. 

 

8. Varia 
- Oostende: wijziging licentie speelster door sluiting Houtland.  Glenn zal ervoor zorgen dat dit per eerste 

week van januari in orde komt. 
- De Bevers: de huidige omleiding duurt langer dan voorzien. Einde werken maart/april. 
- Gulden Kamer: website – vraag om de uitslagen van 2019 op de website te laten staan. 

Jean-Daniel zal hiervoor zorgen. 
Vraag om het digiblad uit te breiden tot Nationaal.  De vraag zal doorgespeeld worden aan de PFV. 

- Okapi: spelers die zaterdag Nationaal spelen mogen ook zondag spelen of meerdere keren per week. 
Antwoord besproken tijdens de vergadering. 

 

 

 

 

Nicky Carlier 

Secretaris PFV-WVL 


