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INLEIDING 

 
Alle onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle niveaus van de wintercompetitie 2020/2021 
die worden georganiseerd door de Petanque Federatie Vlaanderen. Dit document is opgemaakt 
volgens de kleurencodes in de sport en is gebaseerd op de leidraad ‘sport en corona - code geel’ en 
alle betreffende protocollen. 
 
HET COMPETITIEFORMAT 

 
1. Doelstelling  
 
Met dit format heeft het bestuur van de Petanque Federatie Vlaanderen de bedoeling om een veilige 
competitie in te richten binnen de mogelijkheden van de overheidsmaatregelen, waarbij we zo veel 
mogelijk competitieve PFV-leden competitie kunnen laten spelen en iedere club, klein of groot (in de 
breedste zin van het woord), de kans geven om deel te nemen. 
 
Met dit format zijn we er in geslaagd een evenwicht te vinden tussen het maximaal respecteren van 
de overheidsmaatregelen en het zo veel mogelijk bewaren van de identiteit van onze 
wintercompetitie. 
 
2. Algemeen principe 
 
Het spelprincipe blijft behouden zoals eigen is aan de PFV-wintercompetitie. Met andere woorden, de 
competitie ‘All-Cat’ wordt gespeeld met ploegen bestaande uit drie tripletten. De competitie ‘50+’ 
wordt in de provincie Oost-Vlaanderen in triplet gespeeld en in de andere Vlaamse provincies in 
doublet. 
 
De competitie ‘All-Cat’ gaat van start in het weekend van 10 en 11 oktober. De startdatum van de 
competitie ‘50+’ kan door de provinciale afdelingen autonoom vastgelegd worden. 
 
3. Nationale wintercompetitie 
 
Naar aanleiding van de afgelasting van de nationale wintercompetitie kregen de 10 ploegen uit deze 
reeksen de keuze zich in te schrijven voor een afzonderlijke competitie onder de noemer ‘Super 
Vlaamse’ competitie.  
Op basis van het aantal ingeschreven ploegen uit deze reeksen (5 of 6), zullen deze ploegen uiteindelijk 
worden samengevoegd met de ingeschreven ploegen uit de Vlaamse reeksen, zodoende een 
volwaardige competitie kan gespeeld worden.  
 
Wanneer een ploeg zich niet heeft ingeschreven, dan kunnen de spelers uit deze ploeg deelnemen aan 
de provinciale wintercompetitie. 
 
4. Vlaamse wintercompetitie 
 
4.1. Dames 
Om meer ruimte te creëren in de kalender en omdat er reeds enkele damesploegen hadden afgehaakt, 
wordt de Vlaamse damescompetitie voor het seizoen 2020/2021 geannuleerd. 
 
4.2. Heren 
De Vlaamse herencompetitie wordt wel georganiseerd volgens de principes en maatregelen van dit 
draaiboek. 

https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
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4.3. Reeksindeling heren 
Naar aanleiding van het aantal ingeschreven Vlaamse herenploegen (9) en het aantal ingeschreven 
ploegen uit de nationale reeksen (5 of 6), worden al deze ploegen (14 of 15) samengevoegd tot een 
Vlaamse competitie verdeeld over twee reeksen. 
 
Wanneer een ploeg zich niet heeft ingeschreven, dan kunnen de spelers uit deze ploeg deelnemen aan 
de provinciale wintercompetitie. 
 
De indeling van deze reeksen zal gebeuren via loting rekening houdend met: 

 
 een evenredige verdeling van de ‘nationale’ ploegen over beide reeksen 
 een splitsing van de twee ploegen van PC Reynaert over beide reeksen 

 
De reeksindelingen zullen binnenkort aan de betrokken ploegen worden doorgegeven. 
 
4.4. speelwijze heren 
In een eerste fase werken beide reeksen een ‘standaard’ competitie af waarbij iedereen, op basis van 
een heen- en terugronde, elkaar twee maal ontmoet. 
 
Wanneer de situatie het mogelijk maakt (ruimte in de kalender, epidemiologische situatie, …) kan 
eventueel een tweede fase toegevoegd worden aan deze competitie. Hierin nemen de gelijk 
gerangschikte ploegen uit beide reeksen (winnaar van reeks A tegen winnaar van reeks B, enzoverder) 
het tegen elkaar op in een play-off systeem. 
Deze play-offs bestaan uit twee onderlinge wedstrijden, één maal thuis en één maal op verplaatsing. 
 
Het klassement wordt na fase 1, hetzij na fase 2, opgemaakt volgens artikel 8.2. uit het reglement van 
de wintercompetitie 2019/2020.  
 
De kalender zal binnenkort aan de betrokken ploegen worden doorgegeven. 
 
5. Bijzondere maatregelen 
 
5.1. Mondmasker 
Het dragen van een mondmasker dat mond én neus bedekt is bij het betreden van de club voor 
iedereen verplicht. Ook tijdens het sporten, zowel indoor als outdoor, is het correct dragen van een 
mondmasker verplicht. Enkel wanneer men op hun vaste plaats aan tafel neerzit, mag het mondmasker 
worden afgedaan. 
Het dragen van enkel een face shield of een mondmasker met ventielen is niet toegestaan, behalve 
wanneer het een medisch FFP3 mondmasker betreft.  
 
Clubs voorzien een beperkte voorraad mondmaskers voor het geval een bezoeker geen mondmasker 
bij zich heeft en bieden deze aan aan een maximumprijs van €1/stuk. 
 
De mondmaskerplicht geldt niet voor spelers jonger dan 12 jaar. 
 
5.2. Bezetting clubinfrastructuur 

 
5.2.1 Bij clubs met een terreinoppervlakte van minder dan 180m² zal maximum één wedstrijd 
tegelijk kunnen doorgaan. Voor clubs met een grotere terreinoppervlakte wordt dit maximum 
vastgelegd op  twee wedstrijden. De Vlaamse en provinciale verantwoordelijken zullen hiermee 
rekening houden bij het opmaken van de kalender. 
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5.2.2 Ploegen mogen op de dag van hun wedstrijd met maximum 9 spelers + 1 reserve (triplet) / 6 
spelers + 1 reserve (doublet) aanwezig zijn in het clublokaal. Alle andere spelers blijven thuis. 
 
5.2.3 Clubs voorzien per ploeg telkens twee tafels waaraan maximum zes spelers kunnen 
plaatsnemen. Zorg voor een afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen onderling en tussen de 
zitplaatsen van de verschillende tafels.  
De spelers behouden gedurende de wedstrijddag hun vaste zitplaats. 
 
5.2.4 Tijdens de wedstrijden van de PFV-competitie is het niet toegestaan om gelijktijdig eender 
welke andere activiteit (vb: melee, kaarten, …) in het clublokaal te laten doorgaan. 

 
5.3. Toeschouwers 
 

5.3.1 Er wordt heel sterk afgeraden om toeschouwers toe te laten. Toeschouwers zijn bovendien 
enkel toegelaten wanneer de beschikbare oppervlakte van de cafetaria dit toelaat en mits het strikt 
volgen van de horecamaatregelen. Dit betekent dat iedereen (toeschouwers én spelers) te allen 
tijde de afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar moeten kunnen respecteren, behalve 
wanneer het personen uit de eigen sociale bubbel betreft. Indien door het aantal aanwezig spelers 
er onvoldoende ‘publiekscapaciteit’ in de cafetaria over is, dan zijn toeschouwers niet toegelaten.  
Elke club geeft voorafgaand aan de competitie de ‘publiekscapaciteit’ door via tim-pennoit@pfv.be. 
De club en de PFV plaatsen deze gegevens op hun website. 
De club hangt aan de ingang van het clublokaal een affiche uit waarop de maximale 
publiekscapaciteit wordt gecommuniceerd. 
 
5.3.2 Maak zo veel mogelijk gebruik van inschrijvingen vooraf. Toeschouwers controleren op 
voorhand via de PFV-website wat de maximale publiekscapaciteit is en of de club al dan niet 
toeschouwers toelaat.  
 
5.3.3 Toeschouwers zijn verplicht een mondmasker te dragen, zowel indoor als outdoor, behalve 
wanneer ze op hun vaste plaats in de cafetaria neerzitten. 
 
5.3.4 Toeschouwers die niet samen met een speler, die deel uitmaakt van hun sociale bubbel, naar 
de wedstrijd komen, mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd de club 
betreden.  

 
5.4. Coronaverantwoordelijke club 
Iedere club stelt coronaverantwoordelijken aan van wie er altijd één aanwezig is tijdens wedstrijden 
in de club. Dit moet niet steeds dezelfde persoon zijn, maar wel iemand die voldoende op de hoogte 
is van de maatregelen. Communiceer duidelijk wie deze verantwoordelijke ter plaatse is en/of zorg dat 
deze persoon herkenbaar is door het dragen van een herkenningsteken (fluohesje, band rond arm, …). 
 
Vul de naam van de coronaverantwoordelijke in op het wedstrijdblad onder het luik ‘opmerkingen’.  
 
De taken van deze coronaverantwoordelijke beperken zicht tot: 
 

 informatie verschaffen rond COVID-19 en de te nemen maatregelen (voorzien van 
pictogrammen, ophangen affiches, …); 

 aanspreekpunt zijn rond COVID-19 voor alle aanwezigen en externe partners zoals steden of 
gemeenten; 

 een actieve rol om de opvolging van de maatregelen te verzekeren; 
 zorgen dat de gepaste ontsmettingsmaterialen aanwezig zijn en correct bewaard worden; 

mailto:tim-pennoit@pfv.be
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 zorgen voor een regelmatige en degelijke ontsmetting van cruciale materialen en goede 
verluchting van het lokaal; 

 inbreuken op de corona-wetgeving en het PFV-draaiboek vermelden op het wedstrijdblad. 
 

5.5. Aansprakelijkheid PFV 
Het niet volgen van alle bepalingen uit dit draaiboek en de protocollen gebeurt op eigen risico. De 
Petanque Federatie Vlaanderen en haar provinciale afdelingen zijn op geen enkel moment en in geen 
enkele omstandigheid aansprakelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen, noch voor 
competities/activiteiten die zonder hun goedkeuring en buiten hun bevoegdheid worden 
georganiseerd.
 
Boetes en sancties opgelegd door de overheid zijn steeds ten laste van de speler(s)/club(s) die in 
overtreding zijn. 
 
6. Controle & sancties 
 
6.1. Controle 
De leden van het Bestuursorgaan PFV, leden van de provinciale organen en de dienstdoende officiële 
scheidsrechter hebben de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid controles uit te voeren op het 
naleven van de coronamaatregelen en alle maatregelen in dit draaiboek. 
 
Wanneer de officiële scheidsrechter of een lid van een provinciaal orgaan een inbreuk op de deze 
maatregelen vaststelt, noteert hij dit op het wedstrijdblad en bezorgt hij dit aan de hand van een verslag 
aan het PFV-secretariaat via tim-pennoit@pfv.be. Een vaststelling door een lid van het Bestuursorgaan 
PFV wordt eveneens door de persoon die de controle uitvoert op het wedstrijdblad genoteerd en aan 
de hand van een verslag per mail verzonden naar alle leden van het Bestuursorgaan PFV. 
 
6.2. Sancties  
Bij het niet dragen of niet correct dragen van een mondmasker wordt de speler onmiddellijk uitgesloten 
uit de wedstrijd en moet de speler onmiddellijk het terrein verlaten. 
 
Bij niet-naleving van alle andere coronamaatregelen wordt in eerste instantie de aanwezige 
coronaverantwoordelijke aangesproken, die op zijn beurt de competitieverantwoordelijke van de PFV 
of de provincie dient te contacteren wanneer de situatie dit vereist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tim-pennoit@pfv.be
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REGLEMENT WINTERCOMPETITIE 

 
1. Algemeen  
 
De Vlaamse wintercompetitie (VWC) en de provinciale wintercompetitie 2020/2021 worden gespeeld 
volgens het Officieel Petanque Reglement (OPR) zoals verschenen in haar laatste editie en het reglement 
van de Vlaamse & provinciale wintercompetitie 2019/2020, met uitzondering van de wijzigingen 
opgenomen in dit draaiboek die te allen tijde voorrang hebben. 
Niet-voorziene gevallen worden door het bestuursorgaan van de PFV behandeld. 
 
2. Inschrijvingen 

 
Er geldt op geen enkel niveau een verplichting tot deelname aan de wintercompetitie 2020/2021. De 
clubs zijn vrij om al dan niet een bepaald aantal ploegen in te schrijven. Niet-deelname aan de competitie 
2020/2021 heeft geen gevolg voor de rangschikking van de wintercompetitie 2021/2022. 
 
Wanneer we het seizoen 2021/2022 onder normale omstandigheden kunnen organiseren, zullen de 
reeksindelingen worden toegepast zoals het geval zou zijn geweest bij een normale start van de 
competitie 2020/2021. 
 
2.1. VWC 
De ploegen schrijven zich in per mail naar tim-pennoit@pfv.be. Rekening houdende met de ‘normale’ 
beginsituatie voor het seizoen 2020/2021 en op basis van de deelnemende ploegen zullen de Vlaamse 
verantwoordelijken de reeksindelingen vastleggen en de kalenders opmaken. 
 
Het deelnemingsrecht wordt per reeks vastgelegd pro rata het aantal deelnemende ploegen met een 
maximum van 5 euro per ploeg, met andere woorden maximum 50 euro bij een reeks van 10 ploegen. 
De betaling van het verschuldigde bedrag dient te gebeuren binnen de 14 dagen na verzending van de 
factuur, op rekening BE97 4469 7072 8149 (BIC: KREDBEBB) van de PFV. 
 
2.2. PWC 
De ploegen voor de provinciale wintercompetitie schrijven zich in volgens de modaliteiten opgelegd 
door hun provinciale afdeling.  
 
Het deelnemingsrecht voor de provinciale wintercompetitie kan autonoom door de provinciale 
verantwoordelijken worden bepaald met een maximum van 50% van het deelnemingsrecht van het 
seizoen 2019/2020. 
 
De provinciale verantwoordelijken zijn bevoegd om, op basis van de beschikbare infrastructuur en 
ruimte in de kalender, clubs te limiteren in het aantal deelnemende ploegen. 
 
De ingeschreven ploegen worden door de provinciale verantwoordelijken ingedeeld in de verschillende 
reeksen rekening houdende met de ‘normale’ beginsituatie voor het seizoen 2020/2021.  
 
3. Terugtrekken van ploegen 
 
Clubs die zich niet inschrijven voor de competitie 2020/2021 kunnen geen sancties opgelegd krijgen.  
 
Clubs die zich wel inschrijven en zich nadien terugtrekken of forfait verklaren kunnen geen aanspraak 
maken op de terugbetaling van het deelnemingsrecht en worden beboet met een sanctie van 50 euro. 
Wanneer het terugtrekken een gevolg is van coronagerelateerde aangelegenheden kan na het 

mailto:tim-pennoit@pfv.be
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voorleggen van de nodige documentatie (doktersattest, testresultaat, communicatie met contact 
tracing en dergelijke - we garanderen uw privacy) de boete teruggevorderd worden.   
 
4. Reglementen & kalenders 
 
4.1. VWC 
De VWC start de competitie in het weekend van 10 en 11 oktober. 
Afhankelijk van de ruimte in de kalender kunnen de Vlaamse verantwoordelijken beslissen om de 
startdatum aan te passen. 
 
De wedstrijden zullen zo veel mogelijk worden gespreid in tijd onder andere om de 
clubverantwoordelijken de tijd te geven materialen te ontsmetten en maximaal te verluchten tussen 
twee wedstrijden.  
Mogelijke speelsessies vinden plaats op vrijdagavond, zaterdagvoormiddag, -namiddag en -avond, 
zondagvoormiddag en -namiddag. Voor de avondsessie dient weliswaar rekening gehouden te worden 
met het sluitingsuur dat op dat moment voor de horecasector van toepassing is.  
 
De deelnemende clubs zullen de kalender en het reglement digitaal ontvangen. 
 
4.2. PWC 

 
4.2.1  All Cat 
De provinciale wintercompetitie gaat van start in het weekend van 10 en 11 oktober.  
 
De wedstrijden zullen zo veel mogelijk worden gespreid in tijd onder andere om de 
clubverantwoordelijken de tijd te geven materialen te ontsmetten en maximaal te verluchten tussen 
twee wedstrijden.  
Mogelijke speelsessies vinden plaats op vrijdagavond, zaterdagvoormiddag, -namiddag en -avond, 
zondagvoormiddag en -namiddag. Voor de avondsessie dient weliswaar rekening gehouden te 
worden met het sluitingsuur dat op dat moment voor de horecasector van toepassing is. 
 
De deelnemende clubs zullen de kalender en het reglement digitaal ontvangen. 
 
4.2.2  PWC - 50+ 
De provinciale verantwoordelijken kunnen autonoom beslissen over de startdatum van de 
provinciale 50+ competitie. 
 
De wedstrijden zullen zo veel mogelijk worden gespreid in tijd onder andere om de 
clubverantwoordelijken de tijd te geven materialen te ontsmetten en maximaal te verluchten tussen 
twee wedstrijden.  
Mogelijke speelsessies vinden plaats op de namiddagen en avonden van elke weekdag (ma - vr). Voor 
de avondsessies dient weliswaar rekening gehouden te worden met het sluitingsuur dat op dat 
moment voor de horecasector van toepassing is. 
 
De deelnemende clubs zullen de kalender en het reglement digitaal ontvangen. 

 
5. Deelname 
 
5.1. Clubs 
Iedere competitieve PFV-club, die in regel is met haar financiële verplichtingen ten opzichte van de PFV 
en van haar provinciale afdeling en die het voorziene deelnemingsrecht heeft betaald, kan op vrijwillige 
basis ploegen inschrijven voor de wintercompetitie 2020/2021. 
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De provinciale verantwoordelijken zijn bevoegd om, op basis van de beschikbare infrastructuur en 
ruimte in de kalender, clubs te limiteren in het aantal deelnemende ploegen. 
 
Door inschrijving voor en deelname aan de competitie verklaren de clubs én spelers zich akkoord tot het 
strikt opvolgen van de geldende protocollen en de bepalingen in dit draaiboek. 
 
5.2. Spelers  

 
5.2.3  Elke ploeg is verplicht een kapitein aan te duiden. Een kapitein kan slechts van één ploeg 
kapitein zijn, namelijk van de ploeg waarin hij/zij zelf speelt. 
 
5.2.5  Elke speler die aan een wedstrijd van de wintercompetitie deelneemt dient op dat ogenblik in 
het bezit te zijn van het origineel van zijn/haar geldige licentie [geen licentie = geen deelname]. De 
licenties van de spelers moeten bij het invullen van het wedstrijdblad getoond worden aan de beide 
ploegkapiteins en/of de dienstdoende scheidsrechter en mogen daartoe niet afgegeven worden op 
het secretariaat. Iedere speler houdt zijn/haar eigen licentie bij zich. 
Een speler die definitief vervangen wordt door een invaller mag de wedstrijd vroegtijdig verlaten op 
voorwaarde dat het uur waarop de wedstrijd wordt verlaten op het wedstrijdblad wordt genoteerd 
door zijn ploegkapitein of door de dienstdoende scheidsrechter.  

 
5.2.8  Iedere speler kan maar één maal per speelweek per categorie (All Cat & 50+) spelen. Een speler 
die rechtmatig deelneemt aan de 50+ competitie, kan ook nog deelnemen aan de competitie ‘All Cat’. 
 
Iedere speler die drie maal daadwerkelijk heeft gespeeld in een bepaalde ploeg in de competitie ‘All 
Cat’ wordt als titularis verklaard in die ploeg en kan niet meer als speler, noch als invaller opgesteld 
worden voor eender welke andere ploeg binnen de competitie ‘All Cat’. Hetzelfde principe geldt 
binnen de 50+ competitie. 
 
Het statuut van titularis is niet van toepassing voor spelers jonger dan 12 jaar. 

 
6. Samenstelling van de ploegen 
 
6.1. VWC 
De ploegen worden gevormd door drie equipes, zijnde tripletten samengesteld uit spelers van éénzelfde 
club aangevuld met eventuele reserves.  
 
De Vlaamse damescompetitie wordt voor het seizoen 2020/2021 geannuleerd. 
 
6.2. PWC 
De ploegen in de PWC ‘All Cat’ worden gevormd door drie equipes, zijnde tripletten samengesteld uit 
spelers van éénzelfde club aangevuld met eventuele reserves. 
 
De samenstelling van de ploegen in de 50+ competitie wordt per provincie behouden zoals het seizoen 
2019/2020. 
 
6.3. VWC & PWC 
De reserve mag slechts in één equipe opgesteld worden/invallen. Een uitgetreden speler mag tussen de 
partijen opnieuw opgesteld worden, doch enkel in de equipe waarvan hij/zij oorspronkelijk deel 
uitmaakte.  
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7. Wedstrijden  
 
7.1. Algemeen verloop van de wedstrijden 
Geen wijzigingen t.o.v. het reglement van de wintercompetitie 2019/2020. 
 
7.2. Uurregeling 
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de dagen en strikt aanvangen op het uur toegewezen door 
de Vlaamse of provinciale verantwoordelijken en opgegeven in de betreffende kalender.  
Uitstel van een wedstrijd omwille van een tekort aan spelers kan enkel onder de voorwaarden vermeld 
in artikel 1.2.3 onder de titel ‘protocollen’ uit dit draaiboek. 
 
Om de opeenvolging van wedstrijden in het clublokaal te kunnen verzekeren en om onnodig veel tijd te 
spenderen in het clublokaal is het nemen van maximum 10 minuten pauze tussen de laatste partij van 
de ene ronde en de start van de volgende ronde strikt op te volgen. 
 
Spelers van zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg worden sterk aangeraden om niet vroeger dan 
30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het clublokaal aan te komen. 
 
7.3. Wedstrijdbladen  

 
7.3.1  Vul de naam van de aanwezige coronaverantwoordelijke in op het wedstrijdblad onder het luik 
‘opmerkingen’. 
 
7.3.3  Dit artikel is voor het seizoen 2020/2021 niet van toepassing. 
 
7.3.5  Voor de PWC zijn de gegevens en de termijn voor toezending van de wedstrijdbladen te 
bepalen door de provinciale verantwoordelijken en voor zover dit seizoen gebruik gemaakt wordt 
van de provinciale fiche, opgenomen in de daarvoor voorziene rubriek van deze fiche. 

 
7.4. Onvolledige ploegen 

 
7.4.4  De Vlaamse verantwoordelijken of de provinciale verantwoordelijken zullen, respectievelijk 
voor de VWC en de PWC, in laatste instantie beslissen over geschillen bij wedstrijden met onvolledige 
ploegen. 

 
7.5. Te laat komen of afwezigheid op de wedstrijd 
Geen wijzigingen t.o.v. het reglement van de wintercompetitie 2019/2020. 
 
8. Uitslagen en klassement 
 
8.1. Communicatie en verantwoordelijkheden 

 
8.1.1 De uitslagen van de wedstrijden van de VWC en de PWC dienen onmiddellijk na het beëindigen 
van de wedstrijd en ten laatste om 23.59 uur door de bezocht club worden verstuurd. (Het opladen 
van de van de uitslagen gebeurt automatisch na connectie met het internet). 

 
8.2. Klassement (VWC & PWC) 
Vermits er na afloop van deze competitie geen stijgers en dalers zullen worden toegekend, zal er indien 
er zich een ex-aequo voordoet volgens de bepalingen uit artikel 8.2 van het reglement 2019/2020, geen 
barragewedstrijd gespeeld worden. In geval van ex-aequo voor de eerste plaats, kunnen beide ploegen 
tot kampioen worden uitgeroepen. 
 



Draaiboek PFV wintercompetitie 2020/2021  |  Pagina 13 van 21 

 

De Vlaamse en provinciale verantwoordelijken kunnen autonoom beslissen om per reeks al dan niet 
kampioenen uit te roepen en deze te huldigen, zonder weliswaar de mogelijkheid tot stijgen of dalen 
voor het volgende seizoen. 
 
9. Verandering van datum en onderbreking van een wedstrijd 
 
9.1. Wijziging van datum 

 
9.1.2  Een aanvraag tot wijziging van datum omwille van met corona besmette spelers kan volgens 
de bepalingen in artikel 1.2 onder de titel ‘Protocollen’ in dit draaiboek. 

 
9.2. Onderbreken van wedstrijden 
Wanneer er tijdens de wedstrijd een vermoeden is van een besmetting, dan wordt de wedstrijd uit 
voorzorg stilgelegd en gaan alle deelnemers zo snel mogelijk naar huis. De verantwoordelijken van hetzij 
de PFV, hetzij de provinciale afdeling, zullen bepalen of de wedstrijd al dan niet op een later tijdstip 
opnieuw kan worden aangevat volgens de bepalingen van artikel 9.2. uit het reglement van de 
wintercompetitie 2019/2020. 
 
10. Stijgen en dalen van de ploegen 
 
Omdat er noch garantie is op een volledige competitie noch op een correct behoud van de 
reeksindelingen volgens een normale beginsituatie voor het seizoen 2020/2021 zullen er dit jaar op geen 
enkel niveau stijgers of dalers zijn. 
 
Er zal bijgevolg op geen enkel niveau een eindronde worden gespeeld. 
 
De Vlaamse en provinciale verantwoordelijken kunnen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 2.5 
onder de titel ‘Protocollen’ beslissen om al dan niet een kampioen uit te roepen, respectievelijk in de 
verschillende Vlaamse en provinciale reeksen. 
 
De Vlaamse damescompetitie wordt voor het seizoen 2020/2021 geannuleerd. 
 
11. Speelvelden, materiaal en kledij 
 
11.1. Speelvelden en terreinen 

 
11.1.1  Wanneer de omstandigheden het toelaten kunnen de ploegen er voor kiezen om de wedstrijd 
te spelen op de beschikbare buitenterreinen van de club. De kapiteins van beide ploegen overleggen 
dit met hun spelers en enkel wanneer beide ploegen akkoord gaan, kan er worden buiten gespeeld. 
Deze beslissing dient ten laatste 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd te worden bekend 
gemaakt, zodat de terreinen kunnen worden toegewezen en beide ploegen de tijd hebben om zich 
op te warmen. Tijdens een wedstrijd kan niet gewijzigd worden tussen binnen of buiten spelen. 

 
11.1.8 De bezochte club zal zorgen dat haar installaties ter beschikking van de spelers staan 
tenminste 30 minuten voor het begin van de wedstrijd, waarvan de eerste 10 minuten voor de 
thuisploeg, de volgende 10 minuten voor de bezoekende ploeg en de laatste 10 minuten voor beide 
ploegen samen.  
 
11.1.9  Indien de bezochte club over meer dan één speelveld beschikt, zal de clubleiding tenminste 
20 minuten vóór de wedstrijd de te bespelen terreinen aanduiden en meedelen aan de bezoekende 
ploeg. Indien dit niet gebeurd is binnen de gestelde tijdsspanne mogen de bezoekers de te bespelen 
terreinen kiezen. 
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11.2. Materiaal 
 
11.2.1  Het ter beschikking gestelde ICT-materiaal (computer, muis, printer, …) wordt door maximum 
één persoon per speelsessie (zie art 4.1 en 4.2) bediend. 
 
11.2.2  Iedere speler gebruikt zijn/haar eigen materiaal gedurende de volledige wedstrijd en raakt 
het materiaal van een andere speler niet aan. Dit betreft petanqueballen, doelkogeltje, vod, meter, 
… . De speler die aan het begin van een mène het doelkogeltje werpt, doet dit steeds met zijn/haar 
eigen doelkogeltje. Iedereen ontsmet zijn/haar materiaal thuis, voor vertrek naar de wedstrijd. 
 
11.2.3  Ieder triplet/doublet beschikt over zijn eigen kunststofring gedurende het verloop van de 
wedstrijd. Om verwisseling te voorkomen kunnen de ringen gemarkeerd worden met een stukje 
gekleurde tape. De bezochte club zorgt er voor dat er voldoende kunststofringen ter beschikking zijn 
volgens het aantal aanwezige tripletten/doubletten. 

 
11.3. Kledij 
Geen wijzigingen t.o.v. het reglement van de wintercompetitie 2019/2020. 
 
12. Spelreglementen  
 
Geen wijzigingen t.o.v. het reglement van de wintercompetitie 2019/2020. 
 
13. Arbitrage  

13.1. t 13.2. T 13.3. T 13.4. T 13.5. T 13.6. T 13.7.  13.8. t 
13.9. Kaarten  
Een erkende officiële scheidsrechter is gemachtigd kaarten te trekken voor spelers die de reglementen 
niet naleven. 
 
14. Vergoedingen, boetes en sancties 
 
14.1. Overzicht van de vergoedingen 
1. Deelnemingsrecht VWC heren Art. 2.1 maximum 50 euro per deelnemende ploeg 
3. Deelnemingsrecht PWC All Cat Art. 2.2 maximum 50% van het seizoen 2019/2020 
4. Deelnemingsrecht PWC 50+ Art. 2.2  maximum 50% van het seizoen 2019/2020 

14.2. T 14.3. T 14.4. t 
14.5. Codificatie van de sancties 
 
14.5.1  Categorie 1 
1. Inlichtingenblad te laat insturen Art. 2.1 en 2.2 50 euro 
2. Te laat betalen inschrijvingsrecht Art. 2.1 en 2.2 50 euro 
3. Terugtrekken van een ploeg na inschrijving Art. 3.1 50 euro 
4. Algemeen forfait ploeg tijdens competitie Art. 3.2 en 7.5.3 50 euro 
5. Onterechte organisatie tornooi op inhaaldag Art. 4.3.  150 euro 
6. Onterechte opstelling van niet-inwonende 
     buitenlander Art. 5.2.1  forfaitscore (0-13) betrokken equipe 
7. Uur teruggave licentie niet genoteerd Art. 5.2.5.  10 euro 
9. Speler-titularis die in een andere ploeg speelt Art. 5.2.8 forfaitscore (0-13) betrokken equipe 
10. Spelers tussen ploegen verwisselen Art. 5.2.10  forfaitscore (0-13) betrokken equipe 
11. Foutieve opstelling van een invaller Art. 5.2.12, 6.3, 
      in een equipe 7.3 en 13.8  forfaitscore (0-13) betrokken equipe 
12. In meerdere damesploegen VWC spelen Art. 6.1  forfaitscore (0-13) betrokken equipe 
13. Niet spelen van de 9 partijen  Art. 7.1  75 euro per ploeg 
       bij herhaling  150 euro per ploeg 
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14. Onverantwoord te laat aanvangen wedstrijd  Art. 7.2  10 euro voor beide ploegen 
15. Wedstrijdblad onjuist of onvolledig ingevuld  Art. 7.3  10 euro voor beide ploegen 
16. Niet of te laat in- /doorsturen wedstrijdblad  Art. 7.3.4 en 7.3.5 10 euro thuisploeg 
       per bijkomende week te laat   10 euro thuisploeg 
17. Onverantwoorde afwezigheid ploeg  Art. 7.5.1 en 7.5.2  100 euro + 100 euro aan benadeelde club 
18. Onverantwoord afwezig laatste 2 weken  Art. 7.5.1 en 7.5.2  150 euro + 100 euro aan benadeelde club 
19. Niet, te laat of foutief doorsturen uitslag  Art. 8.1 10 euro thuisploeg 
20. Verandering van datum zonder toelating  Art. 9.1.3  75 euro voor beide ploegen 
21. Spelen met tussenkoorden  Art. 11.1.2, 12.2.2  150 euro 
       bij herhaling 300 euro 
       bij tweede herhaling 500 euro + uitsluiting uit competitie 
22. Installatie/terreinen niet in orde  Art. 11.1.7.  25 euro 
23. Materiaal niet aanwezig of niet in orde  Art. 11.2.1.  25 euro thuisploeg 
24. Spelen zonder kunststofringen  Art. 11.2.3.  25 euro thuisploeg 
 
15. Dotatie 
 
De Vlaamse en provinciale verantwoordelijken kunnen respectievelijk voor de Vlaamse en provinciale 
reeksen autonoom beslissen om per reeks een kampioen uit te roepen en een gepast aandenken uit te 
reiken. 
 
16. Tucht 
 
Geen wijzigingen t.o.v. het reglement van de wintercompetitie 2019/2020. 
 
17. Klachten en verhaal 
 
Geen wijzigingen t.o.v. het reglement van de wintercompetitie 2019/2020. 
 
18. Rechtspleging 
 
18.1. De bevoegdheden van de PFV en de provincie 
 
Deze bevoegdheden zijn: 

- het wekelijkse klassement opmaken; 
- de uitslagen en het klassement publiceren; 
- de samenstelling van de ploegen controleren, de aanduiding van en de controle op de 

aanwezigheid van de scheidsrechters; 
- interpreteren en toepassen van het draaiboek 2020/2021 om een vlot verloop van de competitie 

te waarborgen; 
- in eerste aanleg eventuele inbreuken beoordelen en de voorziene sancties van het draaiboek 

2020/2021 (doen) uitvoeren. 
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PROTOCOLLEN 

 
1. Wat bij besmetting van een speler? 

 
1.1. De procedure 
De procedure bij vaststelling van een besmetting is te raadplegen in de leidraad ‘corona en sport - code 
geel’. 
 
1.2. Gevolgen voor de competitie 
 

1.2.1 De speler 
Een speler die op het ogenblik van de wedstrijd ziek is of tot zeven dagen voor de wedstrijd ziek is 
geweest met symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting en nog geen drie dagen 
symptomenvrij is, kan niet deelnemen. 
 
Na contact met de huisarts laat de speler al dan niet een test afnemen en gaat in quarantaine. Deze 
test is ten laste van de geteste speler (wordt onder bepaalde voorwaarden (deels) terugbetaald door 
het RIZIV). 
De speler kan pas opnieuw deelnemen aan de competitie wanneer hij na een medische controle door 
de (huis)arts genezen is verklaard of na een quarantaineperiode van 10 dagen na de vaststelling van 
de besmetting. Het medisch attest van de (huis)arts dient te worden bezorgd aan de 
clubverantwoordelijke én aan de competitieverantwoordelijke van federatie of de provinciale 
afdeling naargelang de reeks waarin de speler actief is. 

 
1.2.2 De ploeg/de club 
Het opstellen van een besmette speler is strikt verboden. Deze wordt beschouwd als niet-
speelgerechtigd.  
De speler kan pas opnieuw worden opgesteld wanneer hij na een medische controle door de 
(huis)arts genezen is verklaard of na een quarantaineperiode van 10 dagen na de vaststelling van de 
besmetting.  
 
1.2.3 Aanvraag tot uitstel van een wedstrijd 
Wanneer 3 spelers van dezelfde ploeg (inclusief reservespelers) besmet zijn of in quarantaine zijn op 
de dag van de wedstrijd, dan kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld. Dit uitstel 
dient per wedstrijd te worden aangevraagd via de Vlaamse of provinciale verantwoordelijke 
respectievelijk voor de Vlaamse of provinciale reeksen. De aanvraag dient ten laatste 24u voor 
aanvang van de wedstrijd te worden ingediend. De aanvraag tot uitstel kan enkel worden 
goedgekeurd mits het voorleggen van een doktersattest, testresultaat, communicatie met contact 
tracing, …). We garanderen uw privacy. 

 
2. Wijziging van de kleurencode 
 
Wanneer tijdens de duur van de competitie de overheid beslist om voor de sportsector over te gaan 
naar een andere kleurencode dan geel, dan worden de daaraan verbonden richtlijnen van kracht.  
In dergelijk geval zullen de onderstaande basisregels gevolgd worden. Niet-voorziene gevallen worden 
door het bestuursorgaan van de PFV behandeld. 
Afhankelijk van de kleurencode die van kracht is, zal de Petanque Federatie Vlaanderen de nodige 
maatregelen treffen om de richtlijnen maximaal te respecteren, met mogelijks een onderbreking van de 
competitie tot een gedeeltelijke of volledige annulatie als gevolg. 
 
 
 

https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
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2.1. Code groen 
De competitie kan blijven doorgaan. Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht tenzij de 
richtlijnen voor de horecasector dit wel nog verplichten. 
 
2.2. Code oranje 
De verderzetting van de competitie hangt af van de spreiding van uitbraken van het virus. Sporten dient 
volledig contactloos te gebeuren.  
Toeschouwers zijn niet meer toegelaten. Kleedkamers en douches mogen niet meer gebruikt worden. 
 
2.3. Code rood 
De competitie wordt geannuleerd. 
 
2.4. Uitstel van de competitie 

 
2.4.1. Het onderbreken van de competitie valt onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan. 
2.4.2. Indien na een onderbreking de competitie opnieuw wordt aangevat, zal de oorspronkelijke 

kalender worden gevolgd.  
2.4.3. Indien mogelijk zullen de niet-gespeelde wedstrijden opnieuw ingepland worden. Om dit 

mogelijk te maken kan er beslist worden om de ploegen twee wedstrijden per week te laten 
spelen. 

 
2.5. Annulatie van de competitie 
 

2.5.1. Het annuleren van de competitie valt onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan. 
2.5.2. Indien de competitie volledig wordt geannuleerd nadat de meerderheid van de clubs 

minstens éénmaal tegen elkaar heeft gespeeld of de helft van alle geplande wedstrijden 
heeft gespeeld, dan wordt het eindklassement opgemaakt volgens de stand op het ogenblik 
van het stopzetten van de competitie. 
Indien niet alle clubs van één reeks hetzelfde aantal wedstrijden heeft betwist, worden door 
toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als 
de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, 
overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast. 
Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma. 

2.5.3. Indien de competitie definitief wordt stopgezet voordat de meerderheid van de clubs 
minstens éénmaal tegen elkaar heeft gespeeld of de helft van alle geplande wedstrijden 
heeft gespeeld, zullen de rangschikkingen geannuleerd worden en kan er geen kampioen 
worden aangeduid. 

 
3. Registratie  
 
Iedere aanwezige moet zich, in functie van contactonderzoek, verplicht registreren door het opgeven 
van naam en telefoonnummer of e-mailadres. Personen die dit weigeren, krijgen geen toegang. 
 
Deze gegevens worden bewaard gedurende maximum 14 kalenderdagen en mogen enkel worden 
gebruikt voor de doeleinden in de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 
kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. 
 
Clubs kunnen hiervoor gebruik maken van het registratieformulier voor sportorganisatoren. 
 
Spelers die deelnemen aan de wedstrijd moeten zich niet op deze wijze registreren omdat zij reeds 
worden geregistreerd op het digitaal wedstrijdblad. 
 

https://www.sport.vlaanderen/media/14423/registratieformuliersport.pdf
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4. Hygiënemaatregelen 
 
4.1. De gouden regels 
Blijf te allen tijde de 6 gouden regels zo goed mogelijk respecteren. 
 

 Respecteer de hygiëneregels:  
o was of ontsmet regelmatig jouw handen 
o raak jouw gezicht zo weinig mogelijk aan 
o vermijd fysiek contact (geef geen handen, high five, kussen, …) 
o gebruik wegwerpzakdoekjes als je moet niezen, hoesten of jouw neus snuiten 
o vermijd zo veel mogelijk contact met zieke personen 
o vermijd drukke plaatsen  

 Doe jouw activiteiten liefst buiten 
 Geef extra aandacht aan kwetsbare mensen of mensen uit risicogroepen 
 Hou afstand van elkaar 
 Beperk jouw nauwe contacten (sociale bubbel) 
 Volg de regels over bijeenkomsten 

 
4.2. Carpoolen 
Er wordt nadrukkelijk gevraagd om zich op weg van en naar de wedstrijd niet in een auto of met het 
openbaar vervoer te verplaatsen in het gezelschap van personen buiten de sociale bubbel, tenzij 
iedereen een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt. Desgevallend wordt het sterk 
aangeraden om minstens twee ramen op een kiertje te zetten. 
 
4.3. Kleedkamers en douches 
Kleedkamers en douches blijven gesloten indien niet noodzakelijk. 
 
4.4. Gedrag spelers 
 

 Ontsmet voor vertrek naar de wedstrijd jouw materiaal en ontsmet ook na de wedstrijd jouw 
materiaal. 

 
 Kom in jouw sportkledij naar de club. 

 
 Zorg als speler dat je ook tijdens de wedstrijden maximaal de maatregelen respecteert. Vermijd 

fysiek contact door geen high fives en dergelijke te geven en maak gebruik van verbale 
begroetingen.  

 
 Wanneer je niet aan de beurt bent, stel je dan zo veel mogelijk op met een afstand van 1,5 meter 

ten opzichte van elkaar, bij voorkeur op een vrij terrein. 
 

 Het meten gebeurt zo veel mogelijk door dezelfde persoon met zijn/haar eigen meter, waarbij 
de andere spelers een afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar bewaren. 

 
 Scoreborden worden telkens door één en dezelfde persoon per wedstrijd bediend (speler van 

de thuisploeg). Tussen de verschillende rondes worden de scoreborden ontsmet door de 
aanwezige coronaverantwoordelijke of aangestelde. 

 
 Blijf niet langer dan noodzakelijk in het clublokaal.  

 
 Durf ook jouw sociale verantwoordelijkheid op te nemen en spelers die zich (bewust of 

onbewust) niet houden aan de maatregelen te wijzen op hun gedrag. 
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5. Charter ‘ouderen en kwetsbaren’ 
 
Voor kwetsbare en/of oudere personen die zich afvragen hoe ze opnieuw op een veilige manier deel 
kunnen uitmaken van de samenleving en hun activiteiten opnieuw kunnen aanvatten, verwijzen we naar 
het charter dat hiervoor werd opgemaakt door de Vlaamse Ouderenraad. 
 
6. Clublokaal & horeca  
 
6.1. Club  
 

 Zorg waar mogelijk voor vrije terreinen bij de toewijzing van de speelterreinen. 
 

 Ontsmet telkens tussen de rondes van een eenzelfde wedstrijd alle gebruikte scoreborden. 
 

 Voorzie voldoende werpringen elk gemarkeerd met een verschillend herkenbaar symbool. 
 

 Zorg voor een regelmatige ontsmetting van tafels, stoelen, ICT-materiaal, deurklinken (laat 
deuren zo veel mogelijk open staan), … en een maximale verluchting (= geen airco, maar 
luchtcirculatie met verse buitenlucht), zeker tussen de verschillende speelsessies. 

 
 Voorzie aan de in- en uitgang en aan de toiletten ontsmettingsmiddelen voor de handen. 

 
 Neem niet alle urinoirs in gebruik en voorzie in de toiletten voldoende zeep (in dispenser) en 

wegwerphanddoeken. 
 

 Maak waar mogelijk gebruik van een verschillende in- en uitgang. 
 

 Streef zo veel mogelijk naar een scheiding tussen de toeschouwers en spelers. 
 

 Zorg voor een vlotte doorstroming door gebruik te maken van éénrichtingsroutes. 
 

 Zorg voor duidelijke communicatie en goede signalisatie omtrent de coronamaatregelen in de 
club. Hiertoe kan je onder andere gebruik maken van het downloadmateriaal van Sport 
Vlaanderen of van de FOD Economie. 

 
6.2. Horeca 
 
De cafetaria’s van de clubs zijn open volgens de strikte naleving van de maatregelen van de horeca. 
Enkele belangrijke hoofdzaken kan je hieronder raadplegen, maar neem ook de bepalingen uit de gids 
voor een veilige heropstart van de horeca grondig door. 
  

 Clubs reserveren per ploeg telkens twee tafels waaraan maximum zes spelers kunnen 
plaatsnemen. Zorg voor een afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen onderling en tussen de 
zitplaatsen van de verschillende tafels.  
De spelers behouden gedurende de wedstrijddag hun vaste zitplaats. 

 
 Er wordt sterk afgeraden om maaltijden te voorzien voor de spelers. Wanneer clubs de 

aanwezige spelers toch een maaltijd aanbieden dient dit volledig coronaproof (handhygiëne, 
mondmasker, …) te gebeuren. Zorg bij de bereiding voor het opvolgen van de 
horecamaatregelen en maak per speler een afzonderlijk pakketje klaar. 

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/inline-files/Charter%20Hoe%20veilig%20de%20draad%20terug%20opnemen%20als%20oudere%20in%20onze%20samenleving_20200831_def_0.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/download-promotiemateriaal/
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/download-promotiemateriaal/
https://drive.google.com/drive/folders/1VOAZGV4hZ-V4vxS1OzxrMh7GyEe5UF_3
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-een
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-een
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Communiceer als club op voorhand naar de bezoekende club of er maaltijden zullen worden 
voorzien, zodat spelers eventueel hun eigen lunchpakket kunnen meebrengen.  
 

 Bediening gebeurt enkel aan de tafels. Wanneer slechts één persoon aanwezig is voor de 
bediening, dan mag er wel aan de bar besteld worden. 
 

 Maak zo veel mogelijk gebruik van contactloos betalen of laat de bezoeker één maal betalen net 
voor zijn/haar vertrek. 

 
7. Niet-inwonende spelers 
 
Spelers woonachtig in het buitenland kunnen enkel deelnemen aan onze competitie op voorwaarde dat 
zij strikt de overheidsmaatregelen van het eigen land en van België respecteren. Dit kan gaan over 
beperkingen op het verlaten van het eigen land (of regio), het binnenkomen van (regio’s in) België, het 
respecteren van een quarantaineperiode, … . 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS 

 
1. Vlaamse wintercompetitie 
 
Directeur Sport - Alain Garnier: alain-garnier@pfv.be / 0491 25 79 05 
Sporttechnisch Coördinator - Tim Pennoit: tim-pennoit@pfv.be / 09 243 11 41 
 
2. Provinciale wintercompetitie 

 
2.1. Oost-Vlaanderen 
Adjunct-Directeur Sport - Gino Segers: sport@pfv-ovl.be / 0475 38 53 91 
Secretariaat - Rudi Vansnick: secretariaat@pfv-ovl.be / 0475 28 16 32 
 
2.2. Antwerpen 
Adjunct-Directeur Sport - Herman Hillen: herman.hillen@telenet.be / 0476 27 30 19 
Secretariaat - Nicole Suykerbuyk: suykerbuyknicole@gmail.com / 0485 75 54 64 
 
2.3. Limburg 
Secretariaat - Ludo Daniels: pfvlimburg@skynet.be / 0496 28 42 55 
 
2.4. VB&BH 
Adjunct-Directeur Sport - Guido Schoevaerts: guido@vbbh-pfv.be / 0496 52 52 85 
Secretariaat - Yolande Heremans: info@vbbh-pfv.be / 0496 53 26 13 
 
2.5. West-Vlaanderen 
Adjunct-Directeur Sport - Gustave Devoldere: gustave.devoldere@telenet.be / 0485 98 78 01 
Co-Adjunct Directeur Sport - Glenn Heinderson: glennheinderson@gmail.com / 0479 24 12 99 
Secretariaat - Nicky Carlier: nicky.carlier@telenet.be / 0497 37 25 35 
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BIJLAGEN 

 
We raden iedereen (clubverantwoordelijken, spelers, toeschouwers, …) ten stelligste aan de 
gedragscodes en protocollen per doelgroep te raadplegen wanneer je onderdeel uitmaakt van een 
competitiewedstrijd. Alle gedragscodes en protocollen zijn aanvullende documenten op de ‘leidraad 
voor een verantwoorde heropstart van de sportsector’ en de ‘leidraad sport en corona - code geel’. 
 

 Gedragscode voor sporters 
 Gedragscode voor G-sporters 
 Gedragscode voor vrijwilligers 
 Gedragscode voor bestuurders 
 Gedragscode voor ouders 
 Gedragscode voor trainers/sportbegeleiders 
 Protocol voor gemeenten 
 Protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes 
 Protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden 

 
 

https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13571/voor-de-g-sporters.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13574/voor-ouders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor-de-trainers.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13568/protocol-voor-gemeenten.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13569/protocol-voor-sportaanbieders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf

