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Verslag Sportleidersvergadering  

12 september 2022 – 19.00u 

De Gulden Kamer - Brugge 
 

Aanwezig: 

Clubs PFV-WVL: 

Den Akker – De Vuurtoren – De Bevers – PC Gullegem – Jeanne d’Arc – OPC Oostende – 

De Zeemeermin – Gulden Kamer – PC Koksijde – Blankenberge – PC Leiemeers 

Verontschuldigd: 

NPC Nieuwpoort – PC Kortrijk – PC Okapi 

 

Het bestuur PFV- WVL: 

Stefaan Colle – Bernard Staelens – Lucien Vanhoutte – Nicky Carlier 

 
 

 

1. Bespreking aanstaande wintercompetitie 

• Ploegen en kalender 2022-2023 zijn doorgestuurd naar de clubs. 

• Het vooropgestelde programma wijkt enigszins af van het voorbije jaar, maar naar het 
einde van de competitie toe speelt iedereen. 

• 16° blijft de norm – lichte afwijking toegestaan.  Indien de spelers de temperatuur te 
koud vinden is een trui toegestaan maar een club t-shirt onder de trui is verplicht. 

• Okapi heeft een probleem met de levering van de club t-shirt. Alle clubs gaan akkoord 
dat er door onvoorziene omstandigheden voor Okapi een uitzondering gemaakt wordt 
en zij dus niet in hun club tenue moeten aantreden. 

• Programma wedstrijdblad identiek aan het programma van vorig jaar.  Het is wel 
belangrijk elke week opnieuw het programma te downloaden om de laatste versie van 
de competitiespelers ter beschikking te hebben. 

• Ploegen 3a) en 3b) zijn niet meer toegestaan door de Federatie.  Vandaar gaan we 
terug gaan naar een 3de en 4de. 

• In Kortrijk wordt er één competitie op een woensdag gespeeld in 4de. 
 

2. Aanvragen wintertornooien 

• Aanvragen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan Stefaan en Bernard.  
De regel is 1st gevraagd 1st gediend  

• Te weten: Okapi heeft reeds 25/3 aangevraagd. 

• Inhaaldagen van de Federatie hebben voorrang op tornooien. 

• Dit seizoen gaan we weer een Indoor organiseren. 

http://www.pfv.be/
http://www.pfv-wvl.be/
mailto:gustave.devoldere@telenet.be
tel:056-32-45-73


 

 

 
 
 

3. Circuit 

• Evaluatie 
We merken een ernstige achteruitgang van deelname aan het ciruit, ttz. 
 In 2019 : 118 spelers 
 In 2021 : 108 spelers 
 In 2022 :   88 spelers 
Mogelijke oorzaken: het weer? (te warme zomer) - afstand? – financieel aspect? 
Het is wel zo dat geografisch West-Vlaanderen de slechtste provincie is. 

• Eindronde 
De eindronde werd afgelast door gebrek aan belangstelling.  Voorstel één ploeg per 
club zou een beter voorstel zijn. 

 
4. Vooruitblik 

• Ontmoeting Oost- West Vlaanderen 50+ 
De ontmoeting Oost-West gaat dit jaar door op 5 december in een Oost-Vlaamse club. 
10 ploegen in tripletten in functie van het klassement. 

• 1 december: Interprovinciaal damestornooi – tripletten in Oost-Vlaanderen. 
 

5. Varia en rondvraag 

• Provinciale kampioenschappen: Uniforme kledij!! 

• Spelen op teenslippers of sandalen of ontbloot bovenlijf absoluut niet 
toegelaten! (ook voor het circuit) 

 
 
Nicky Carlier 
Secretaris PFV-Vlaanderen 
Afdeling West-Vlaanderen 


