BIJLAGE 7

Informatiebrochure PC BEERSEL
Beste sportliefhebber,
Het is ons een waar genoegen U als lid van onze vereniging te mogen begroeten. Velen onder U zijn
reeds meerdere jaren lid van onze petanque club en zijn reeds op de hoogte van de werking van onze
club. Mede door de dagelijkse inzet van enkele vrijwilligers kunnen wij U de kans bieden uw favoriete
hobby optimaal en op een recreatieve en of competitieve manier uit te oefenen.
Om U wegwijs te maken over het reilen en zeilen binnen PC BEERSEL bieden wij U deze brochure aan.
Wij wensen u veel petanque plezier.
Onze club bestaat reeds 35 jaar en werd opgericht door Jean-Pierre De Leeuw. Toen ging de club
door als PC De Vrienden Beersel. Sinds 2019 werd de naam gewijzigd in PC Beersel.
Als club werden er al enkele mooie titels en resultaten behaald. Dit zowel op Provinciaal en Federaal
niveau.
Laatste jaren werden er enkele mooie resultaten behaald zoals
-

Federale titel in 2016
Titel 1e afdeling Vlaams-Brabant in 2019
Titel Ere afdeling Vlaams-Brabant in 2020

In de laatste jaren liet de ploeg ook mooie resultaten optekenen op Provinciale, Vlaamse en
Nationale interclubbekers.

Adres: Pc Beersel - Goutstouwerstraat 59 – 1651 Lot
Onze website: http://www.petanquebeersel.be/
Mail: petanquebeersel@gmail.com
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Voorstelling van het bestuur

Werking van de club
Onze sportclub is door de gemeente Beersel erkend als sportvereniging en tevens zijn wij
aangesloten bij de Petanque Federatie Vlaanderen. ( http://www.pfv.be/nl/ )
-

Lidgeld competitiespeler: €50 ( + ongevallen verzekering )
Lidgeld competitieve jeugdspeler ( -18 ): €30 ( + ongevallen verzekering )
Lidgeld recreant: €20 ( + ongevallen verzekering )

Via de mutualiteit kan u steeds een deel van dit bedrag terug vorderen. Voor meer inlichtingen kan u
steeds terecht bij jullie mutualiteit.
Door onze aansluiting bij de Petanque Federatie Vlaanderen zijn al onze competitie spelers verzekerd
tegen sportongevallen tijdens officiële wedstrijden en kampioenschappen
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Trainingen
Onze trainingen gaan door op donderdagavond van 19u tot 23u.
Dit zijn open trainingen en zijn toegankelijk voor iedereen. Voor de geïnteresseerde petanquers
geven wij een toelichting van het reilen en zeilen binnen de club en de mogelijkheid om enkele
trainingen bij te wonen en kennis te laten maken met deze fantastische sport.
Tijdens de trainingen is de kantine doorlopend open. Dranken en kleine snacks kunnen genuttigd
worden.
Wedstrijden
Wedstrijden gaan door op zaterdag of op zondag. Deze wedstrijden starten om 14u en eindigen rond
19u.
Per ploeg hebben wij 11 a 12 spelers nodig. Wedstrijden worden in 3 ploegen van 3 spelers
afgewerkt en minstens 1 a 2 spelers die als reserve worden opgesteld.

Reglementering en richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alle leden, van bestuurslid tot speler houden de naam en faam van de club hoog.
Algemene houding, beleefdheid, respect en fairplay zijn minstens even belangrijk als
het behalen van sportieve prestaties.
Negatieve uitlatingen, pesten,… zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen
wel steeds met de betrokken partijen uitgepraat worden.
Reageer nooit op ongepaste reacties of negatieve opmerkingen van tegenstanders of
supporters. Word je geviseerd of uitgedaagd, probeer jezelf te beheersen.
FAIR PLAY is voor ons een heel BELANGRIJKE WAARDE, niet alleen op maar ook naast
het veld. Winnen of verliezen doe je nooit als individu, maar als team.
Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.
Bij uitwedstrijden ben je uiterlijk aanwezig op het afgesproken uur en plaats.
Uitwedstrijden ( verplaatsingen ) gebeuren steeds in groep.
Bij afwezigheid dienen jullie steeds de ploegkapitein tijdig te verwittigen.
Neem steeds jullie wedstrijdlicentie mee naar elke wedstrijd.
Roken is schadelijk voor de gezondheid. Daarom wensen wij als clubbestuur het
roken niet te stimuleren. In het lokaal geldt er een algemeen rookverbod.
Voor spelers beneden de 18 jaar geldt een volledig rookverbod.
Voor spelers onder de 18 jaar zijn alcoholische dranken NIET toegestaan.
De ploegkapitein maakt de ploegopstelling op, dit in samenspraak met iedere speler.
Op het info bord ( lokaal ) kan u de speelkalender alsook extra informatie
terugvinden.
Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijd.
Als sportclub zijn wij onderworpen aan de reglementen van de PFV. Deze
reglementen zijn dus ook op ieder clublid van toepassing.
Probeer zoveel mogelijk naar de open trainingen te komen. Petanque is een
behendigheidsport en oefening baart kunst
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Kledij en materiaal
•

•
•

Kledij bestaat uit een wedstrijd T-shirt ( deze ontvangt u bij inschrijving ) een
sportbroek en sportschoenen. Wedstrijd T-shirt dient U bij elke officiële wedstrijd te
dragen.
Wij raden aan om gemakkelijke sportkledij te dragen. Zowel op training als bij een
wedstrijd.
Aankoop van officiële petanque ballen is een must. Vanaf €80 vind u reeds een set
petanque ballen. Hiermee kan u makkelijk 4 a 6 jaar spelen vooraleer deze aan
vervanging toe. Dit naargelang het aantal speeluren uiteraard.

Voor meer info over aankoop van petanque ballen kan u steeds terecht bij het bestuur.
Ouders, grootouders, familie en vrienden van spelers zijn van harte welkom. Supporters zorgen
immers voor een goede sfeer. En de spelers hebben er deugd van wanneer er iemand hun komt
aanmoedigen.
Wel wordt verwacht dat deze supporters zich steeds als waardige supporter trachten te gedragen in
al zijn facetten.
Ieder jaar organiseren wij als club verschillende toernooien. Op deze tornooien is iedereen welkom.
Van nieuweling, recreant tot competitiespeler.
Elk seizoen rekenen wij op de bereidwillige medewerking van onze spelers. Vele handen maken het
werk licht. Daarom vragen wij ook dat ieder lid zich inzet om de club te helpen waar mogelijk.
Gelieve de vrijwilligers te respecteren, want een sportclub staat of valt met zijn vrijwilligers!!!!
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