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Gent, 11 januari 2022 
PFV/RB/TP/001/2022 

 
 
 
Betreft: herstart wintercompetitie - 15 januari 2022 
 
 
 
Beste provinciale verantwoordelijke 
Beste clubbestuurder 
Beste PFV-lid 
 
 
 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het Overlegcomité en de huidige coronamaatregelen voor 
de sectoren die van toepassing zijn voor onze sport en clubs heeft het bestuursorgaan van de PFV beslist om 
de geplande herstart van de wintercompetitie, zoals gecommuniceerd in brief 020 van vorig jaar, te laten 
doorgaan. 
 
Hierna geven we de interne maatregelen met betrekking tot de wintercompetitie mee, alsook een overzicht 
van de huidige overheidsmaatregelen voor de sportsector. 
 
 
 
Herstart wintercompetitie 2021/2022 
 
Deze beslissingen zijn van toepassing voor alle wintercompetities op provinciaal, Vlaams en nationaal niveau. 
 
 In het weekend van 15 en 16 januari wordt de competitie hervat volgens de gekende kalenders (week 

12). De 50+ competities gaan opnieuw van start in de week van 17 januari. 

 De “overgeslagen” speelweken, worden gespeeld op het einde van de competitie na het beëindigen van 
de oorspronkelijke kalenders. 

 De transferperiode wordt in 2022 met een maand verlengd.  

 Uitgestelde wedstrijden dienen te worden gespeeld vóór 15 januari 2022; dit geldt niet voor wedstrijden 
die nu reeds zijn uitgesteld en ingepland na 15 januari. Betrokken ploegen bespreken onderling een datum 

mailto:tim-pennoit@pfv.be


Maatschappelijke zetel: 
Petanque Federatie Vlaanderen VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0418.483.437 
E-mail: tim-pennoit@pfv.be  
RPR GENT 

P
ag

in
a2

 v
an

 4
 

en berichten de afgesproken datum aan de betrokken verantwoordelijke sport; voor de Vlaamse en 
nationale competitie is dit Alain Garnier (0491 25 79 05), voor de provinciale competities de adjunct-
directeur sport van jouw provincie. 

 Wedstrijden die niet voor 15 januari 2022 zijn gespeeld of minstens zijn ingepland, vervallen. Desgevallend 
kunnen beide ploegen voor die wedstrijd geen punten behalen. 

 Bij onvoldoende spelers vanwege coronabesmettingen dient de betrokken (adjunct-)directeur sport te 
worden gecontacteerd. Voor de Vlaamse en nationale competitie is dit Alain Garnier (0491 25 79 05), voor 
de provinciale competities de adjunct-directeur sport van jouw provincie. 

 Voor alle andere situaties die niet in huidig document zijn opgenomen, blijven de betreffende 
reglementen van de wintercompetitie 2021/2022 en eventuele addenda van toepassing. 

• Provinciale & Vlaamse competitie: reglement / addendum / addendum (nieuw) 

• Nationale wintercompetitie: reglement  
 
 
  
Bijkomende reglementering wintercompetitie 2021/2022 
 
Onderstaande reglementering is uitsluitend van toepassing voor alle PFV-wintercompetities op provinciaal en 
Vlaams niveau en gaat van kracht vanaf 15 januari 2022. 
 
 
Mondmaskerplicht 

 
Naast de mondmaskerplicht volgens het horecaprotocol geldt vanaf zaterdag 15 januari voor alle wedstrijden 
van de hierboven vermelde competities een algemene mondmaskerplicht binnen onze petanqueclubs. Dit 
betekent dat iedereen te allen tijde verplicht is op correcte wijze een mondmasker te dragen, ook tijdens het 
petanque spelen. 

 
PFV volgt met bovenstaande maatregel de strengste voorschriften gecommuniceerd door Sport Vlaanderen 
en tracht hiermee de wintercompetitie op een veilige manier te hervatten met het oog op de gezondheid van 
al onze leden en een succesvolle afwerking van de competitie.  
 
 
Controle & sancties 

 
Op elk ogenblik van de wedstrijd kan controle gebeuren door een lid van het bestuursorgaan PFV of een lid 
van een provinciaal orgaan. 
 
Bij inbreuk op bovenstaande maatregel (niet correct dragen van een mondmasker) zullen volgende sancties 
worden opgelegd: 
 
 Indien één of meerdere spelers van een ploeg inbreuk pleegt op deze maatregel dan wordt deze ploeg 

bestraft met een forfaitscore voor de wedstrijd (0 tegen 9, 0 tegen 117 punten en verlies van het 
wedstrijdpunt). 

 Indien één of meerdere spelers van beide ploegen inbreuk plegen op deze maatregel dan vervalt de 
wedstrijd (beide ploegen behalen geen punten). 
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https://www.pfv.be/cms/docs/bestanden/21%20Reglement%20wc%2021-22%20-%20def.pdf
https://www.pfv.be/cms/docs/bestanden/21%20WC%20addendum%20reglement%20wintercompetitie%202021-2022%20-%20maatregelen%20oktober.pdf
https://www.pfv.be/cms/docs/bestanden/addendum%20reglement%20wintercompetitie%202021-2022%20-%20maatregelen%20herstart%20wintercompetitie%2015-01-22.pdf
https://www.pfv.be/cms/docs/bestanden/21%20WC%20reglement%20nationale%202021-2022.pdf


Maatschappelijke zetel: 
Petanque Federatie Vlaanderen VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0418.483.437 
E-mail: tim-pennoit@pfv.be  
RPR GENT 

P
ag

in
a3

 v
an

 4
 

Overzicht huidige coronamaatregelen voor de sport - sinds 26 december 
 
Voor sportactiviteiten, niet vanuit de PFV georganiseerd, blijven onderstaande algemene 
overheidsmaatregelen van toepassing. 
 
Sportactiviteiten (ook indoor) kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er wordt aan alle sporters 
gevraagd om zich extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. 
Er gelden verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking 
tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Een overzicht… 
 
Mondmaskers 

 
 Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, behalve: 

• Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv: tijdens het sporten, als actieve 
scheidsrechter, onder de douche).  

• Om iets te eten of te drinken. 

 Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers... 

 Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is. 

 
Publiek 

 
 Publiek is NIET toegelaten. Enkel deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan 

begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.  
 
Indoor infrastructuur 

 
 Petanqueclubs kunnen open blijven. 

 Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de 
opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad. 

 CO2-meters verplicht: 

• De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. 

• Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast 
open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie. 

• De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze 
drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van 
het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, wordt 
aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die 
een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm. 

• Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website 
van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 
Kantines 

 
 Bij toegang tot de accommodatie is altijd een CST-controle verplicht vanaf 16 jaar. 

 Sluiting verplicht vanaf 23u00. 
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https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
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BELANGRIJK 
 
 We raden onze clubverantwoordelijken ten stelligste aan om op regelmatige basis de website van Horeca 

Vlaanderen te raadplegen om op de hoogte blijven van de geldende maatregelen in de horecasector.  

 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden, neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw 
stad of gemeente. 

 Voel je je niet goed, blijf thuis. Heb je te maken met een besmetting binnen jouw club, volg de procedure 
uit het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9). 

 
 
 
Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen 
is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze 
maatregelen. 
 
We blijven ieders gezondheid voorop stellen, maar hebben ook aandacht voor de nood aan de beoefening van 
onze sport. Via de maatregelen opgenomen in deze communicatie trachten we op een zo veilig mogelijk 
manier onze wintercompetitie opnieuw op te starten.  
We rekenen op het gezond verstand en de zin voor verantwoordelijkheid van al onze leden en doen een 
nadrukkelijk oproep aan alle petanqueliefhebbers om alle maatregelen strikt op te volgen. Enkel op deze 
manier kunnen we perspectief houden op een verderzetting van onze favoriete sport in veilige en gezonde 
omstandigheden. 
 
Zoals gebruikelijk volgen we de situatie op de voet. Bij wijzigingen in de maatregelen zorgen we zoals steeds 
voor een update van onze communicatie.  
Je kan steeds terecht op onze website of op de website van Sport Vlaanderen voor de meest recente 
maatregelen. 
 
 
 
Draag zorg voor jezelf en elkaar!  
Sport veilig, sport gezond! 
 
Het voltallig PFV-bestuur 
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https://www.horecavlaanderen.be/home
https://www.horecavlaanderen.be/home
https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
https://www.pfv.be/nl/
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

