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Verslag Sportleiders- Bestuursvergadering  
9 januari 2023 – 19.00u - De Gulden Kamer - Brugge 

 
Aanwezig: 
 
Clubs PFV-WVL: 
PC Nieuwpoort – OPC Oostende – PC De Vuurtoren – PC Koksijde – De Gulden Kamer – Jeanne d’Arc – 
KPC De Bevers – De Bouchon – PC Den Akker – Zeemeermin  
  

Afwezig en Verontschuldigd: 
PC Kortrijk – PC Okapi – PC Lissewege – Le Pastis – PC Blankenberge  - PC Gullegem  
 

Het bestuur PFV- WVL: 
Bernard Staelens – Raymond Opstaele - Lucien Vanhoutte – Nicky Carlier 
Afwezig en verontschuldigd 
Fabrice Dupont 
 

Het bestuur PFV-Vlaanderen 
Reinold Borré – Alain Garnier 
 

Agenda 
 
1. Welkom – Lucien Vanhoutte 

Lucien verwelkomt alle aanwezige clubs, bedankt ook van harte onze vorige bestuursleden voor hun 
inzet, hun gedrevenheid  en houdt een minuut stilte voor alle leden die vorig jaar weggevallen zijn. 
 

2. Huidig bestuur - taken verschillende  bestuursleden 
Onder het toeziend oog van Reinold Borré en dankzij zijn ervaring en kennis werd volgend bestuur 
samengesteld: 
- Fabrice Dupont: Ad-interim Voorzitter PFV-WVL. 

Door ziekte kan hij helaas vandaag niet aanwezig zijn. 
- Bernard Staelens: Provinciaal administratief directeur en Verantwoordelijke 50+ circuit: 

Bernard neemt ook ad-interim de taak van penningmeester op zich. 
- Raymond Opstaele: In zijn taak als verantwoordelijke 50+ circuits zal Bernard Raymond 

opleiden/begeleiden  in dit leerproces. 
Nicky Carlier – secretaris.  

 
 
Boodschap van Fabrice Dupont 
Het spijt hem enorm dat hij er vandaag op deze belangrijke vergadering er niet kan bijzijn door ziekte 
en excuseert zich hiervoor. Hij zal trachten de komende week/weken individueel contact op te nemen 
met de voorzitters van de clubs om zich voor te stellen en de verwachtingen van de clubs te polsen. 
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3.  Wintercompetitie – samenvatting 
Algemeen gezien verloopt alles goed.  Clubs vragen wel om de ‘bye’ in te korten indien mogelijk. 
 

4. 50+ Circuit – kalender 
5. Kampioenschappen en tornooien 

Punt 4 & 5 – Zie bijlage 
 

 
Rekening houdend met de beperkte mogelijkheden van het huidig bestuur vraagt het bestuur PFV-WVL de 
clubs ons bij te staan/ in te springen om de tafels te verzekeren. Wij hebben er momenteel niet voldoende 
mensen voor. 
 
Ook wordt er met aandrang gevraagd om de beschermde tornooien te respecteren. Dit sluit niet uit dat er in 
eigen club, voor eigen leden een evenement kan plaatsvinden.  
 
Reinold Borré beaamt dit verzoek!  Wederzijds respect, mekaar iets gunnen, andere mogelijkheden 
zoeken om mekaar te steunen in plaats van in mekaars vaarwater te komen zou veel problemen oplossen, 
vb. door wisselwerking een ploeg eens naar een andere club sturen en vice-versa. Dat kan enkel de 
samenhorigheid bevorderen. Samenwerken – mekaar steunen is de boodschap. 

6. Antwoorden vooraf gestelde vragen 

1. PC Nieuwpoort:  
a. Vanaf 1 april tot 31 augustus iedere dinsdag namiddag gevormde doubletten. 

Staat op kalender 

b. Naar wie mogen we het reglement toezicht toesturen ter nazicht, goedkeuring en publicatie. 
Naar Nicky Carlier – zij zal het op haar beurt versturen naar de PFV. voor publicatie 

c. Zijn de locaties voor de kampioenschappen ingevuld, kandidatuur gesteld voor het PKT op 30 
april 2023. 
50+ circuit datums 29/6 en 3/8/2023 
Aangevuld op de kalender in bijlage 

d. Noordzeegouwtornooi gepland op 6 augustus 
Aangevuld op de kalender in bijlage 

2. PC Koksijde 
a. Aanvraag zomertornooi en vastleggen 

Kan vanaf heden gebeuren via Nicky Carlier die het dan aan de verantwoordelijke personen zal 
doorspelen. 
 

3. PC De Vuurtoren 
a. Aanvragen circuit 50+ 6 juli en 17 augustus 2023 

Zie bijgevoegde agenda. 
 

4. De Gulden Kamer 
a. BK Jeugd – 18 juni 
b. PIB Heren/ dames – 06/07/2023 

 
5. Den Akker 

a. VIB heren/dames – 03/09/2023 
 

Aanvragen op de kalender. 
 
 
 



 

 

7. Mededeling Alain Garnier 
a. Dameswerking 

• Verplichting om een dame op te stellen vanaf seizoen 2023/2024 valt weg. 

• de huidige Vlaamse dames competitie wordt behouden mits voldoende inschrijvingen 
b. Jeugdwerking 

• Scouting cel werd opgericht met Karin De Pauw als verantwoordelijke. 
Doel is om zoveel mogelijk jeugd van alle provincies in kaart te brengen. 
 

c. Formule kampioenschappen 2023 

• Van provinciaal naar Belgisch wordt er in poules gespeeld, zonder tijdslimiet en zonder B 
tornooi. 

• Na poules volgt piramide systeem waarbij deelnemers van dezelfde poules mekaar 
vermijden tot in de finale. 

• Aantal deelnemers wordt opgetrokken naar 64=> quorum wordt opgetrokken zie website 
PFV 

• PIB 50 plus 
Verplichte deelname aan de PIB voor clubs die minstens 2 ploegen inschrijven in de 
wintercompetitie vanaf 2024. 

• 50+ circuit 
In 2022 heeft WVL niet deelgenomen aan de  eindronde 
In 2023 gaat eindronde opnieuw door en er worden 8 doubletten H, H/G en 4 doubletten 
dames verwacht per provincie dus ook van WVL. 

• Trainers opleiding 
De PFV onderzoekt de mogelijkheid om op korte termijn een Start-2-coach opleiding op te 
starten (vroeger gekend als aspirant initiator). 
Aan de provincie en de clubs wordt de opdracht gegeven om de PFV een idee te geven 
van hoeveel kandidaten we kunnen verwachten. De cursus zou een lespakket van 15 tot 
18 uur inhouden. 

• Wintercompetitie 
Om clubs te helpen bij gebrek aan competitie spelers is het toegelaten een recreant op te 
stellen tot 2 maal toe bij thuis wedstrijden. Dit mag zowel bij de 50 plus als bij de All Cat 
competitie. Na die twee beurten moet bij verder interesse van de betrokkenen een 
competitie licentie aangevraagd worden. 

 
 
 
 
Nicky Carlier 
Secretaris PFV-Vlaanderen 
Afdeling West-Vlaanderen 


