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ADDENDUM - AANPASSINGEN 
REGLEMENT PROVINCIALE/VLAAMSE WINTERCOMPETITIE 

2022/2023 
 
 
Naar aanleiding van de meest recente wijzigingen in het internationaal Officieel Petanque Reglement 
en in functie van de verdere groei van onze federatie en mogelijkheden voor al onze leden vaardigt het 
bestuursorgaan via onderhavig addendum enkele aanpassingen uit aan het reglement van de 
provinciale en Vlaamse wintercompetitie 2022/2023. 
Deze aanpassingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2022. 
 
 
Artikel 5.2.1 - wijziging recreanten 

 
Enkel Niet-geschorste en regelmatig aangesloten spelers die in het bezit zijn van hun voor het 
competitiejaar geldige competitieve licentie zijn toegelaten om deel te nemen aan de 
competitiewedstrijden.  
Niet-geschorste en regelmatig aangesloten spelers die in het bezit zijn van hun voor het competitiejaar 
geldige recreatieve licentie zijn toegelaten om deel te nemen aan maximum 2 competitiewedstrijden 
die in de officiële kalender als thuiswedstrijd zijn opgenomen voor de club waarbij ze zijn aangesloten.  
 
Voor de competities in triplet [doublet] moeten per ploeg en per ronde minimaal 6 [4] spelers met een 
Belgische nationaliteit of inwonende in België spelen. Spelers mogen enkel spelen in de ploegen van de 
club waarbij ze een geldige competitieve of recreatieve licentie bezitten en moeten tijdens de 
spelpartijen de uniforme kledij van hun club (met logo) dragen en de kledijvoorschriften van de P.F.V. 
(zie website www.pfv.be) naleven. 
 
Hoe gaat dit praktisch in zijn werk: 
De thuisploeg geeft het licentienummer van zijn recreant in; het lid komt in het blauw te staan. Men kan 
vervolgens dit lid als nieuwe speler aanmaken. 
Verder hoeft er niets gedaan te worden. De verdere verwerking en nodige controles gebeuren op de 
achtergrond bij de verwerking van de uitslag. 
 
Artikel 5.2.6 - wijziging recreanten 

 
Elke speler die aan een wedstrijd van de wintercompetitie deelneemt dient op dat ogenblik in het bezit 
te zijn van het origineel van zijn geldige competitieve of recreatieve licentie [geen licentie = geen 
deelname].  
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Artikel 12.2.1 - aanvulling naar aanleiding van het OPR 
 

In afwijking van artikel 6 § 8 van het OPR  moet de werpcirkel worden getrokken (of geplaatst) op 
minstens 50 cm van elke hindernis, van een andere gebruikte werpcirkel of van het doelkogeltje van 
een andere partij. 
 
 
Artikel 12.2.2 - aanvulling naar aanleiding van het OPR 
 

In afwijking van artikel 7 van het OPR  moet het doelkogeltje zich tenminste op 50 cm van elke 
hindernis en van de achterlijn van het terrein bevinden en op minstens 50 cm van een werpcirkel of 
doelkogeltje dat in gebruik is. (Opmerking: er zijn geen minima vereist ten opzichte van 
scheidingslijnen tussen terreinen of verlieslijnen op de zijkant van de terreinen). 
 
 
Addendum “energiemaatregelen” 

 
In navolging van het addendum “energiemaatregelen” (uitgevaardigd op 21 september) en naar 
aanleiding van de beslissing van de Belgische Petanque Federatie wordt voor alle niveaus van de 
wintercompetitie een minimumtemperatuur opgelegd van 12°C op de speelterreinen. 
Indien deze 12°C niet wordt bereikt, dan mogen de spelers weigeren om de wedstrijd te spelen. Dit 
betekent echter niet dat de bezoekende ploeg automatisch de wedstrijd wint wegens forfait. 
Desgevallend zal artikel 9.2. worden toegepast. 
 
 
 
 
Alain Garnier  
directeur sport PFV 
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