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Colofon
De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” 
is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke 
vereniging aangesloten bij:
• lid van SportAccord
• lid van de CEP (Confédérations Européen de 

Petanque)
• de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen 

met de F.B.F.P.)
• de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et 

jeu Provançal, 13001 Marseille-France)
• B.L.O.S.O.
• het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal 

Comite)
• VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volks-

sporten vzw)

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle 
nationale en internationale aangelegenheden voor het 
Nederlandstalige landsgedeelte. 

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaam-
se provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad.
Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel 
recreatief als competitief.

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. 
Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid 
van de auteur. Overname van teksten, geheel of 
gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn ei-
gendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Redactie:  V.U. Reinold Borré 
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Drukkerij: Lannoo, Tielt 
www.lannooprint.be

Bondslokaal:  Huis van de Sport 
Bureel 22 
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49 
0418 483 437

Bezoek de website van de P.F.V. op internet: 

www.PFV.be

We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen:

Federaal Voorzitter:  Reinold Borré 
Enkel na afspraak

Secretariaat:  Alle dagen 
van 8u30 tot 12u30 
van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:  Bijkomend abonnement: € 7,50 
Niet-leden € 10,50 
Buitenland € 15 
Te storten op rekening: 
PFV 446-9707281-49
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Lidmaatschap

Lidmaatschap 2016

Vrijheidsovergang van 
16 maart tot en met 15 april
Er dienen twee aangetekende brieven te worden 
verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en 
één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13 
te 9000 Gent).
De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde 
adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid 
de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar 
het secretariaat van de PFV.
Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de 
eerste aanvraag die binnen komt is bindend.
Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsrege-
ling mede-ondertekend worden door de wettige 
vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. 
De voorgeschreven periode moet gerespecteerd 
worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat 
gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling 
niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportsei-
zoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheids-
regeling te kunnen doen. 

Interfederale transfers
Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club 
en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer 
wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit 
document is op het federaal secretariaat te bekomen. 
Dit document wordt door de oude en de nieuwe club 
(of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. 
Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-
ondertekend worden door de wettige vertegenwoor-
diger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar 
het secretariaat van de federatie gezonden die men 
verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide fede-
rale voorzitters het formulier ondertekend hebben. 
De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode 
verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. 
Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respec-
teren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet 
geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, 
zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten 
om een nieuwe opzeg te kunnen doen

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2016/2017
Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe 
leden al voor het nieuw speelseizoen 2016/2017.
Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken 
krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid 
tot 30/04/2016. Bij de heraansluiting van de andere 
leden in april krijgen deze personen automatisch een 
nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen.

Tarieven lidgelden
De Raad van Bestuur heeft de lidgelden die de clubs 
aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. 
De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor 
de werking van de club. 

Competitief lid Euro
Jeugd: miniem - kadet - junior 10,00
Senioren: dames en heren 30,00
Veteranen: dames en heren 30,00
Recreant lid  
Alle leeftijdscategorieën 10,00
Overstap van recreant naar competitief lid 
(tijdens het speelseizoen)

 

Senioren/ veteranen 20,00
Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie  
Competitielicentie 10,00
Competitielicentie - bij verlies door diefstal 
met een kopij van het PV politie

5,00

Recreantenlicentie - ongeacht kopij van 
het PV politie

5,00

O P G E L E T
Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met 
de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur.
De spelers/speelsters welke vanaf 1 mei 2016 hun 
lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 
moeten betalen (zie verslag Raad van Bestuur juni 
2012).



Voorwoord

Voorwoord voorzitter

Beste Petanque vrienden, 

Het is geen alledaags gebeuren dat een voorwoord geschre-
ven wordt vanuit een vliegtuig. Doch, gezien ik de laatste 
tijd heel veel in het buitenland vertoef en tijd tekort kom om 
alles optimaal uit te voeren, rest mij de enige manier om dit 
voorwoord te schrijven tijdens een vlucht.

Van op deze hoogte krijgen we een andere kijk op onze 
wereld. Een ander gevoel, een gevoel van vrijheid en le-
vensgenot, geen telefoontjes, sms’jes, e-mails, niemand die 
je kopzorgen bezorgt. Ik voel mij als een vogel die vrij in de 
lucht rondvliegt, die sierlijk rondfladdert en geniet van het 
mooie panorama. 
Wel vrienden, binnen onze sport zouden wij met zijn allen, 
gaande van speler tot het hoogste niveau, ook eens vanuit 
de lucht onze werking op alle niveaus dienen te bestuderen. 
Eens “OUT OF THE BOX“ durven denken. Durven acties te 
ondernemen om het negatieve gebeuren in positieve ener-
gie om te zetten om zo tot een goede oplossing te komen. 
Durven te bekennen dat men fout is geweest of een foute 
actie heeft ondernomen. Dit siert alleen de persoon die deze 
actie durft te ondernemen en, heel belangrijk, er een zeer 
goed gevoel aan overhoudt. 
Anderzijds moeten we durven in de toekomst te kijken met 
een positieve ingesteldheid, meewerken aan een positief 
imago van onze sport. Durven in te gaan tegen bepaalde 
personen (spelers – bestuursleden) die deze regels zwaar 
met de voeten treden. Mensen die hun eigen EGO (ik) 
belangrijk(er) vinden.

Tijdens mijn vele verplaatsingen kom ik toch met grote 
voldoening terug naar huis.
Het staat nu definitief vast dat de tête à tête en de doublet-
ten - mannen/vrouwen in een wereldkampioenschap is 
gegoten én dat WIJ de primeur hebben om het eerste WK te 
organiseren in doublettenvorm. 
Dat wij blijven gevraagd worden om nog andere Europese 
en wereldkampioenschappen te willen organiseren, is nog 
steeds dankzij de schitterende werking van al onze vrijwilli-
gers tijdens het EK in 2012. Dankzij jullie allen hebben wij op 
wereldniveau groot respect en voldoening gekregen. Laten 
wij dan ook met zijn allen deze nieuwe uitdaging aangaan 
om ook te schitteren met de organisatie van dit wereldkam-
pioenschap in 2017.

Wij dienen ons bewust te zijn van de vele veranderingen 
die ons te wachten staan, namelijk betere en meer samen-
werkingen organiseren met sponsors, overheden, steden en 
gemeenten, en dat wij ons hiertoe professioneler dienen op 

te stellen. Want vrienden, een federatie leiden is heden ten 
dage net zoals een bedrijf runnen. Alle schakels dienen in 
elkaar te passen om tot een goed resultaat te komen. Niet-
tegenstaande wij met vrijwilligers werken, dienen wij ons 
professionalisme te verhogen en zelfs te verbeteren.

Wij zijn er ons van bewust dat we meer actie op ‘het terrein’ 
dienen te ondernemen om de noden te kennen en deze aan 
te pakken om zoals de vogels in de lucht een goed en vrij 
gevoel te kunnen overhouden. Ook dat wij als federatie in de 
toekomst bepaalde beslissingen zullen dienen te nemen die 
niet altijd goed zullen ontvangen worden, maar soms moet 
men durven bomen te snoeien om daarna betere vruchten 
te kunnen voortbrengen. Wij zijn er zeker van dat we het 
positief resultaat zullen zien en voelen op korte en zeker op 
lange termijn. 
Laten wij dus met zijn allen op een positieve en vooral con-
structieve wijze ons werk verder zetten tot een waardevolle 
en respectvolle Petanque Federatie.

Wij wensen voor al onze leden, hun familie en vrienden een 
fijne Kerst en een succesvol, gezond en vreugdevol 2016.

Sportieve groeten,
Reinold Borré
Voorzitter PFV
Voorzitter BPF
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Reis naar Corfu

Op 24 september 2015 zijn we op petanquereis naar 
Corfu geweest. De vlucht verliep zoals gewoonlijk heel 
vlot, maar bij aankomst regende het pijpestelen. We 
hebben ons toen gezellig bij elkaar gezet en mekaar 
beter leren kennen. Ik moet zeggen, er werd aardig 
wat afgelachen.

De tweede dag begon opnieuw heel slecht. We beslo-
ten om er het beste van te maken, kochten allemaal 
een regenjas en gingen op wandel in de regen. We 
waren nog maar net vertrokken of de zon brak door. 
Het werd een toffe wandeling rond de baai. Die mid-
dag hebben we heel veel plezier gemaakt en de groep 
werd hechter. 

Vanaf dag drie konden we voluit petanquen onder 
een heel warme Griekse zon, met een pracht van een 
uitzicht op de kust en de bergen van Albanië. Het eten 
was er bovendien lekker en de bediening vriendelijk. 

Op woensdag zijn we met z’n allen met de boot op 
uitstap geweest naar Corfu stad. Een leuke stad met 
veel kleine smalle straatjes, bezaaid met winkeltjes. 
Daarna nog enkele dagen volop petanquen en het 
einde van onze reis was helaas alweer in zicht. 

Op de laatste avond hebben we gezellig aan twee, 
naast elkaar geplaatste, grote ronde tafels genoten van het diner en de uitslag van het klassement bekend ge-
maakt. Pierre Bracke van PC Schorpioen was de winnaar na een weekje Griekse petanque. 

Op 3 oktober vertrokken we 
huiswaarts en in de bus werden 
er al afspraken gemaakt wie er in 
april terug zou meegaan! Het was 
een zeer geslaagde vakantie om-
dat we opnieuw met een leuke 
bende op stap waren! Tot ziens 
vrienden…

Karin

Foto’s met dank aan 
Willy Vancolen.

Petanquereis
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Petanquereis
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Petanquereis

Inschrijvingsformulier
Petanquen in TURKIJE
12/04/2016 – 21/04/2016

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook

Deelnemer 1

Naam:* …………………………………………………………………...
Voornaam:* …………………………………………………………………...
Straat + nr: …………………………………………………………………...
Postcode + Gemeente …………………………………………………….....................
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………...
Geboortedatum: …………………………………………………………………...
Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..……………………

Deelnemer 2

Naam:* …………………………………………………………………...
Voornaam:* …………………………………………………………………...
Straat + nr: …………………………………………………………………...
Postcode + Gemeente …………………………………………………….....................
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………...
Geboortedatum: …………………………………………………………………...
Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..……………………

(meisjesnaam van de gehuwde echtgenote of weduwe !!)
* naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming: TURKIJE (Antalya) - Paloma Grida Resort & SPA *****Bestemming:

Periode: 12/04/2016 – 21/04/2016

Kamertype: o 1-persoonskamer o 2-persoonskamerKamertype:

Wenst u een reisbijstandsverzekering ? o Ja  o NeenWenst u een reisbijstandsverzekering ?
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Wist u dat

Wist u dat…
… PFV Limburg een fantastisch initiatief op poten aan het zetten is? Op 5, 6 en 7 augustus staat de Grote Markt 
van Diepenbeek volledig in het teken van petanque en plezier. PFV Limburg organiseert er namelijk een petan-
queweekend gekoppeld aan de onafhankelijke en kindgerichte ontwikkelingsorganisatie ‘Plan België’. Het wordt 
een evenement om niet te missen. Bovendien werd, onder andere omwille van het uitzonderlijke karakter van dit 
evenement, bescherming aangevraagd en goedgekeurd door de PFV. Dus met z’n allen daarheen.
Meer info hierover vind je terug op pagina 14.

… De PFV en haar medewerkers volop bezig zijn met de eerste voorbereidingen voor het wereldkampioenschap 
petanque 2017. Het wordt een kampioenschap met een exceptioneel karakter omdat voor de allereerste keer 
een combinatie van tête à tête, doublet en doublet mixed wordt georganiseerd. Dit alles naar aanleiding van de 
kandidatuurstelling van de petanquesport om toe te treden tot de Olympisch sportfamilie. Met andere worden, 
onze federatie is uitgekozen om dit topevenement te organiseren en wie weet deel uit te maken van een stukje 
petanquegeschiedenis.

Het zijn op dit ogenblik nog prille voorbereidingen, maar toch zijn we reeds bezig met het ontwikkelen van een 
logo, website, Facebookpagina,…
Bovendien zijn er reeds goede contacten met enkele nieuwe en oude partners zoals de Stad Gent. Ook de Sche-
pen van Sport, de heer Resul Tapmaz en de manager van de Gentse Sportdienst zijn vereerd om dit evenement 

in hun stad te kunnen verwelkomen. In aanloop naar 
het WK zullen we opnieuw, in samenwerking met de 
Stad Gent, trachten om enkele nieuwe projecten uit te 
werken die onze sport ten goede zullen komen.

Uiteraard zullen we in aanloop naar, maar vooral 
tijdens het kampioenschap opnieuw uw hulp nodig 
hebben. We zijn ervan overtuigd dat we, net zoals in 
2012, een gemotiveerd vrijwilligersteam zullen vormen 
om er een topkampioenschap van te maken die België, 
Vlaanderen, maar vooral ONS als petanqueliefhebber 
en petanquefederatie op de wereldkaart zal zetten.
Er zullen heel wat domeinen zijn waarin we jullie hulp 
zullen nodig hebben. Enkele hiervan zijn:

• Catering
• Onthaal (accreditatie)
• Transport
• Security (oogje in het zeil houden op de parking en in de topsporthal)
• Vertalingen (teksten vertalen naar het Engels en/of Frans)
• Aanleg en onderhoud terreinen
• Administratieve taken
• …

Werk je graag mee aan het succes van dit topevenement? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar 
tim@wpc-belgium2017.be met daarin jouw interessegebieden of bel naar 09/243 11 41.

Tijdens de Algemene Vergadering van de PFV in februari 2016 zal alles officieel gelanceerd worden. Nadien zullen 
wij jullie dus heel wat meer kunnen vertellen. Tot binnenkort!
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Nieuwjaars- 
wensen

KERSTVAKANTIE

Het secretariaat van de 
Petanque Federatie Vlaanderen 

is gesloten van 

19 december tot en met 3 januari

!FIJNE FEESTEN!

Beste Petanquevrienden en -vriendinnen, jong of oud,

De Federatie heeft met talrijke internationale deelnames 
de pluim op de hoed gezet, de inzet op ieder gebied 
moet voor velen onder U een wegwijzer worden naar 
verdere uitbouw van onze sportieve sport.

Nu velen onder ons het moeilijk hebben op financieel 
gebied moet dit vermaak de leidraad worden in het 
dagelijks gebeuren.

Ieder lid moet zich aanpassen, ook de voorzitters van 
de federatie en de medewerkers, en met het nieuwe 
W.K. in Gent zal er op alle fronten een tandje bij moeten 
gestoken worden.

Ik dank langs deze weg allen die het werk verder zetten, zodat wij internationaal onze plaats weten te 
behouden, waarvoor zij met vreugde en fierheid verder doen. Moge alle bestuursleden de basis zijn voor mooie 
vooruitzichten in 2016.

Moge vrede, vreugde, vriendschap jullie hart verwarmen, een heel jaar lang!

BESTE WENSEN!

Leo VAN CRAEYVELT & echtgenote Maria
Uw Erevoorzitter
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Jeugdcircuit

Het jeugdcircuit 2015
Herinnert u zich nog de woorden ‘terug naar de oorsprong’? Zo stond het geschreven een jaar geleden in het 
4de Petanque Sportmagazine van 2014.

De PFV en haar jeugdcommissie hadden als doel om het jeugdcircuit opnieuw te laten winnen aan populariteit 
door het concept te laten heraansluiten met de oorsprong ervan. Zo gezegd, zo gedaan en in 2016 werd het 
jeugdcircuit georganiseerd in een aangepaste vorm die zowel de oorsprong van het circuit respecteert als de 
hedendaagse verwachtingen van de jeugd. En met resultaat … In 2014 kende het circuit een 40-tal deelnemers 
verdeeld over de 5 dagtornooien en de 4 jeugdcategorieën (miniem, cadet, junior en belofte). Meer dan de helft 
meer is de uiteindelijke opkomst in 2015. Maar liefst 67 jongelingen hebben de weg naar het jeugdcircuit gevon-
den dit jaar. Een goed signaal… een signaal dat aangeeft de ingeslagen weg verder te gaan.

De volledige uitslag en een heleboel foto’s kan je terugvinden op onze website en Facebookpagina. 

De ereplaatsen in de eindrangschikking werden als volgt ingevuld:

Uitslag PFV jeugduitzending 
In het weekend van 26 en 27 september vond voor de 2de maal het internationaal petanquetornooi te Malmédy 
plaats. Deze keer onder de noemer “International de Wallonie”.
Net zoals vorig jaar werd de PFV uitgenodigd om een triplet af te vaardigen op dit groots evenement, waar een 
heleboel spelers van wereldklasse aanwezig zijn, zoals Quintais, Suchaud, Leboursicaud… om er maar enkelen op 
te noemen.
Tussen al dit groot geweld trachtten onze jonge jongens, Bram De Vos, Kevin Van Lent en Thijs Deneir onder 
leiding van Staf Devoldere, hun mannetje te staan. In een heel sterk en goed gevuld (meer dan 120 tripletten) 
deelnemersveld eindigden zij op een gedeelde 33e plaats in de A-reeks.

De PFV selecteerde bovendien nog 2 jeugdploegen 
die op zondag aantraden in het jeugdtornooi. Deze 
categorieën waren, met 12 juniorenploegen, 6 cadet-
tenploegen en 2 miniemenploegen, helaas een pak 
minder goed bezet.
Junioren Gianni Lekeux en Jarno Nieuwinckel en cadet-
ten Emile Den Tandt en Gregory Thysbaert maakten de 
PFV-selectie compleet en gingen aan de slag in hun ca-
tegorie. Gianni en Jarno eindigden op een mooie vierde 
plaats en Emile en Gregory op een derde plaats.

Miniemen:
Goud Vic Wollants
Zilver Sibren Carlier
Brons Mats Vanden Eynde
Junioren:
Goud Kyano Van Meirhaeghe
Zilver Ina Renders
Brons Nicky Kockx

Cadetten:
Goud Kimberly Thomas
Zilver Jarno Nieuwinckel
Brons Dries Wollants
Beloften:
Goud Cedric Smulders
Zilver Sacha De Koninck
Brons Jordan Callaert

Foto vlnr: Staf Devoldere, Thijs Deneir, Kevin Van Lent, Bram 
De Vos, Emile Den Tandt, Marc Op De Beeck, Gregory Thysbaert, 
Jarno Nieuwinckel, Chris Den Tandt
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Kampioen-
schappen

Kampioenschappen 2016
Kampioenschappen 2016

P.I.B. 23/24 april In alle Provincies
P.K.G.D. 30 april In alle Provincies
P.K.D. 7 mei In alle Provincies
P.I.B. veteranen 4 mei In alle Provincies
P.K.T. 8 mei In alle Provincies

V.K.Jeugd 28 maart Limburg
V.K.D. 15 mei Limburg
V.I.B. veteranen 18 mei Antwerpen PC Markdal
V.K.T. 29 mei Oost-Vlaanderen PC Reynaert
V.K.G.D. 19 juni VBBH
BEACH PETANQUE familie happening 20 augustus sportstrand Oostende PFV
V.I.B. 4 september West-Vlaanderen Oostendse PC

B.K. Jeugd 5 mei Namen
B.K.D. 5 juni Antwerpen
B.K.T. 12 juni Luxemburg
B.I.B. veteranen 15 juni VBBH
B.I.B. 25 september Oost-Vlaanderen

Tornooien 2016
Beker Borré 21 februari VBBH

Aumale 1 mei Frankrijk
Blangy 17/18/19 juni Frankrijk

12 Uren van Brugge 18 juni West-Vlaanderen De Gulden Kamer
4 Federaties tornooi 25 juni Frankrijk
Internationaal Petanque Masters 2/3 juli Limburg Lummen

Internationaal Jeugd Wallonië
Internationaal La Nimoise augustus Wallonië

Dag v.d. Veteranen 2 september Oost-Vlaanderen
Dag v.d. Besturen 3 september Oost-Vlaanderen

Interprov. Ontmoeting Dames 1 november Oost-Vlaanderen
Dames F.B.F.P. - P.F.V. geannuleerd

Internationale kampioenschappen 2016
EK triplet dames 8 t/m 11 september Slovakije
EK triplet veteranen 18 t/m 20 oktober Monaco
EK triplet jeugd 28 t/m 30 oktober Monaco
WK triplet heren Tahiti
EK tête à tête heren n.t.b. n.t.b.
EK tête à tête dames n.t.b. n.t.b.

PIB vet. is Kwalificerend voor het VIB vet.
PIB is kwalificerend voor het VIB
VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet.
VIB is kwalificerend voor het BIB
VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT
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Jeugd- 
trainingen

kalender provinciale jeugdtrainingen
dag datum begin einde locatie provincie
zaterdag 05-dec.-15 09u30 12u00 PC Chapoo jeugdtraining Oost-Vlaanderen

10u00 12u00 PC Boekt jeugdtraining Limburg
zaterdag 12-dec.-15 10u00 12u00 PC Dilbeek jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
vrijdag 18-dec.-15 19u30 PC Wijnegem jeugdtraining Antwerpen
zaterdag 19-dec.-15 10u00 12u00 PC SPEM jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 02-jan.-16 10u00 12u00 PC Boekt jeugdtraining Limburg
zaterdag 09-jan.-16 09u30 12u00 PC Heirnis jeugdtraining Oost-Vlaanderen
zaterdag 16-jan.-16 10u00 12u00 PC Tervuren jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 23-jan.-16 10u00 12u00 PC Dilbeek jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 30-jan.-16 10u00 12u00 PC Wemmel jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 06-feb.-16 09u30 12u00 PC Haeseveld jeugdtraining Oost-Vlaanderen

10u00 12u00 PC Boekt jeugdtraining Limburg
zaterdag 13-feb.-16 10u00 12u00 PC Dilbeek jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 20-feb.-16 10u00 12u00 PC SPEM jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 05-mrt.-16 09u30 12u00 PC Verbroedering jeugdtraining Oost-Vlaanderen

10u00 12u00 PC Boekt jeugdtraining Limburg
zaterdag 12-mrt.-16 10u00 12u00 PC Dilbeek jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 19-mrt.-16 10u00 12u00 PC Tervuren jeugdtraining Vlaams-Brabant & BH
zaterdag 02-apr.-16 09u30 12u00 PC Omega jeugdtraining Oost-Vlaanderen

10u00 12u00 PC Boekt jeugdtraining Limburg

Wil je deelnemen aan een training? Neem dan snel contact op met de provinciale jeugdverantwoordelijke of 
neem een kijkje op de website van de PFV-afdelingen.

West-Vlaanderen: Johan Meersdom
 website: www.petanque-wvl.be
 mail: johan.meersdom@skynet.be
Oost-Vlaanderen: Danny Van Gheyt
 website: www.pfv-ovl.be 
 mail: danny.annik@telenet.be
Antwerpen Alain Garnier
 website: www.pfv-antwerpen.be
 mail: agarnier@skynet.be
Vlaams-Brabant & BH Dirk De Valck
 website: www.vbbh-pfv.be
 mail: Dirk.De.Valck@securitas.be
Limburg: Ludo Daniels
 website: pfv-limburg.jouwweb.be
 mail: pfvlimburg@skynet.be
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Petanque met 
een HART

Petanque met een hart
PFV Limburg heeft grootse plannen!

Ieder jaar richt PFV Limburg, tijdens de zomer, haar jaarlijks sportpromotietornooi 
in. Van jaar tot jaar groeide dit tornooi waardoor we beslisten om van het sport-
promotietornooi een “sportpromotie-evenement” te maken op 5, 6 en 7 augus-
tus 2016.

Gezien onze petanquesport geen grootse publiekstrekker is, hanteerden we het 
gezegde: “Als de berg niet naar Mozes komt, gaat Mozes wel naar de berg”! 
Na veel overleg met verschillende steden en gemeenten werd gekozen om het 
evenement te laten plaatsvinden op en rond het marktplein in Diepenbeek. De 
gemeente Diepenbeek spaart kosten nog moeite om van dit evenement een 
succes te maken.

Om het allemaal nog wat aantrekkelijker te maken voor het grote 
publiek willen we de opbrengst schenken aan een goed doel nl. PLAN 
België, U zeker bekend door het peterschap van onder anderen Koen 
Wauters.
Er zullen dus tal van nevenactiviteiten georganiseerd worden die ge-
linkt zijn aan jeugd en kinderen, zoals jeugdpetanque, kinderpetanque, 
kinderanimatie en dergelijke.

Ook PLAN België zal zeer aanwezig zijn op dit evenement met hun 
nieuwe actie tegen kindhuwelijken. Zo komen we ook terecht bij de 
naam van het evenement: “PETANQUE MET EEN HART”!
Kortom, het zal een feestelijk en aangenaam petanque-weekend 
worden waar iedere petanquer, met het hart op de juiste plaats, moet 
geweest zijn!

Hou dus alvast 5, 6 en 7 augustus 2016 vrij ! ! !

Volg ons op onze website:
www.petanque-met-een-hart.jouwweb.nl

Info: petertroonbeeckx2009@hotmail.com

Iedereen die een handje wil komen helpen is alvast welkom! 
Geef ons een seintje en we houden je zeker op de hoogte!

Peter Troonbeeckx
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PC Schorpioen

PC Schorpioen viert Koninklijke
Kort historisch overzicht van de club

PC Schorpioen is ontstaan door toedoen van enkele vrienden die op een 
bepaald ogenblik beslisten het toenmalig PC Coninxdonk te verlaten en 
hun eigen club op te richten. De stichting werd genoteerd op 9 oktober 
1965.
De club werd “PC Schorpioen” gedoopt omdat 3 van de stichters zijn gebo-
ren in oktober, de maand van het sterrenbeeld schorpioen. 

Het eerste lokaal van PC Schorpioen was gelegen in de Ooievaarstraat 62 te 
Gent. 
In 1972 verhuisde de club naar de Hutsepotstraat 31 te Zwijnaarde. Na 
enkele jaren voldeed dit lokaal echter niet meer en in 1979 ging de club 
naar de Neerscheldestraat 28 te Gentbrugge. In dit lokaal, met 8 binnen- en 
8 buitenbanen en een enorme parking, beleefde PC Schorpioen succes 
na succes en kreeg het bekendheid over gans België. Helaas werden de 

gebouwen onteigend en afgebroken en moest de club in 1995 opnieuw verhuizen.
Door tijdsgebrek werd te snel voor een nieuwe locatie gekozen in de Manchesterstraat 49B te Gent. De club had 
er 11 binnenbanen maar niet één buitenbaan. Niettegen-
staande de enorme inspanningen van het bestuur zag de 
club haar ledenaantal verminderen, met als klap op de vuur-
pijl het ontbinden van de huurovereenkomst na 9 jaar.
Na veel zoeken en daarna lang onderhandelen met de Stad 
Gent, is de club uiteindelijk terechtgekomen in Wondelgem, 
in de Botestraat 98A. Op een terrein van de stad, bouwden 
wij met eigen middelen en eigen uitbating ons huidig lokaal. 
De officiële opening, in het bijzijn van de Gentse Burgemees-
ter en het Schepencollege, had plaats op 1 oktober 2004. 
Na lang te hebben omgezworven heeft de club nu haar 
eigen Boulodrome.

Een feestelijke dag waardig

Op 31 oktober – Halloweenavond – vierde PC Schorpioen haar 50-jarig bestaan en werd het omgedoopt naar 
Koninklijke Petanque Club Schorpioen (KPC Schorpioen). 
De dag begon om 9u30 met een officieel gedeelte toen de 
genodigden werden ontvangen door het bestuur met gratis 
koffie en koeken. Dit om niet met een lege maag de aca-
demische zitting aan te vangen. Eerst kreeg men de indruk 
dat er een matige opkomst was, maar zoals het ‘venijn’ bij 
een Schorpioen steeds in de staart zit, waren wij tevreden 
met de uiteindelijke grote opkomst. Een minpuntje… Leo 
Antjon, onze penningmeester-secretaris, had alle Oost-
Vlaamse clubs, de clubs uit de Vlaamse competitie en die uit 
nationale die deel uitmaken van onze reeksen, uitgenodigd, 
maar enkele clubs stuurden hun kat. De BPF en PFV hadden 
er nochtans voor gezorgd dat er geen competitie was. Zoals 
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steeds hadden de afwezigen ongelijk. De academische zitting ving aan met een emotionele Voorzitter die zoals 
gewoonlijk met een vlotte en aangename speech de genodigden op zijn hand had. Het klapstuk van de zitting 
was weliswaar de film die de historiek van onze club in de verf zette (te bekijken op de Facebookpagina van KPC 
Schorpioen). 
De film die ongeveer 15 minuten in beslag nam, was vlot en duidelijk. Verscheidene genodigden, waaronder 
stichters en ex-bestuursleden, pinkten een traantje weg. Freddy Sermant, onze PR-verantwoordelijke had er dui-
delijk zijn werk van gemaakt en vele opzoekingen voor gedaan, waaronder foto’s van ons eerste lokaal en al onze 
thuisbasissen van toen tot nu. Met eveneens een bloemlezing over alle voorzitters uit het verleden en nu, waarbij 
opviel dat onze huidige voorzitter er de meeste dienstjaren op heeft zitten. 
Na de film was Schepen van Sport, de heer Resul Tapmaz die evenzeer onder de indruk was van het gebeuren, 
aan de beurt. Ook zijn toespraak was er pal op. “Het sportieve erfgoed mag ook zeker niet vergeten worden, dat 
heeft Freddy zijn film zeker betitteld” waren onder andere zijn woorden. Hij meldde ook met trots dat het WK 
PETANQUE in 2017 georganiseerd wordt door de PFV en zal plaatsvinden in GENT. 
Ook over de G-sport, waarin onze club een voorloper is in de petanque-sport door haar afdeling BOCCIA, lichtte 
Schepen Tapmaz toe wat de verdere plannen zijn. Ook hij had de genodigden op zijn hand. 

Leo Antjon, onze moderator van dienst, kondigde vervolgens onze Ondervoorzitter, Hector Coppieters, aan. Ook 
hij kon in zijn korte, maar aangename speech de genodigden boeien. “Een vereniging die 50 jaar kan samenwer-
ken, daar mag een kroontje opgezet worden”, was een van zijn uitspraken.
De heer De Troch, die PFV-OVL vertegenwoordigde, sprak over het geweldige palmares dat onze club heeft. Vele 
titels en kampioenschappen zijn getekend Schorpioen, die op dit vlak de vaandeldrager van Oost-Vlaanderen is. 
Bovendien handhaaft de club zich ook al jaren in de 1ste nationale afdeling. De beide federaties hadden dan ook 
geschenken om af te geven aan onze Voorzitter, net zoals Wim Auwerx van de G-sport afdeling.

De heer Reinold Borré, Voorzitter PFV en de slotspreker, lichtte toe wat KPC Schorpioen betekend heeft voor de 
petanquesport op Vlaams en nationaal vlak. Velen benijden KPC Schorpioen om zijn prachtige locatie, ook bij de 

De Pioniers van PC Schorpioen
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Waalse collega’s. Hij vindt KPC Schorpioen ook een voorbeeld van beleid, gerund als een modern bedrijf: “KPC 
SCHORPIOEN of is het KBC SCHORPIOEN”. 

Vervolgens werden de genodigden bediend door onze prachtige medewerkers met aperitief en hapjes … en 
ook gratis drank voor iedereen. Rond 13u30 werd de receptie afgesloten en was er een kleine verbouwing van de 
zaal nodig om de genodigden van ‘s avonds te kunnen verwelkomen. 

Het tweede gedeelte was voor onze leden en nog enkele genodigden die gratis mochten aanschuiven aan het 
buffet… de opkomst was overweldigend. 
Onze genodigden, ze waren met 240, zaten op de houten vloer die onze petanquebanen bedekte. Allemaal 
gelegd door onze medewerkers die nog vele andere taken uitvoerden zoals tafels dekken, zaal versieren, ramen 
lappen en afdekken voor de film, aperitief en toastjes schenken, koffie en koeken uitdelen en nog zoveel andere 
zaken namen ze voor hun rekening. Ik kan geen namen noemen, maar het gaat hier zeker over een team van 30 
personen die dan ook nog op zondag 1 november de club weer “petanqueklaar” maakte om op maandag terug 
open te kunnen zijn. 

Terug naar het feest met opnieuw toespraken van onze Voorzitter, penningmeester-secretaris en de heer Guy De 
Maesschalk voor PFV-OVL. 
Na het buffet kregen we nog een verrassing van onze Voorzitter, hij had namelijk “De Popkoning” (Jean-Pierre 
Maeren) uitgenodigd, die 1 uur het beste van zichzelf gaf met onder andere een parodie op Roland en Leo. 
Daarna ving de dansavond aan tot een stuk in de nacht. 

Het bestuur is heel tevreden over het verloop van het feest en wij blikken heel tevreden terug. 
Wij beseffen natuurlijk ook dat zonder de kosteloze inzet van al die medewerkers dit niet mogelijk was. Iedere 
club heeft wel die medewerkers nodig en wij hebben er enkele uit de duizend!

Colaes Albert

Uitslagen kampioenschappen

VIB (Vlaamse Interclub Beker) - 6 september te PC Kelchteren

DAMES
Plaats Club Overwinningen

1 PC Dilbeek 11
2 PC Lier 10
3 PC Boekt 10
4 PC L’ Amigos 9
5 PC Singel 9
6 PC Den Akker 9
7 PC Chapoo 9
8 PC Bernardus 8
9 De Evers PK 8

10 PC Verbroedering 8
11 PC De Lindepet 6
12 PC Haeseveld 6
13 PC Spem 6
14 PC Reynaert 4
15 De Zeemeermin 4
16 PC Genenbos 3

HEREN
Plaats Club Overwinningen 

1 PC Lier 11
2 PC Boekt 10
3 PC L’ Amigos 10
4 PC Reynaert 9
5 PC Verbroedering 9
6 PC De Gulden Kamer 9
7 PC Moeskroen 8
8 PC Gullegem 8
9 PC Sint-Truiden 7

10 PC Okapi 7
11 PC Colora Roeselare 7
12 PC Zig Zag 6
13 PC Dilbeek 6
14 PC Niel 5
15 De Evers PK 4
16 PC Maaseik 4
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BIB (Belgische Interclub Beker) - 20 september te Haccourt

DAMES - A reeks
Plaats Club

1 R.P.U.C.
2 Le Muguet Laminois
3 P.C. Wanzois
3 PC L’ Amigos
5 R. P.C. Saint-Servais
5 PC Dilbeek
5 P.C. Tertre-Espérance
5 PC Den Akker

DAMES - B reeks
Plaats Club

1 PC Lier
2 Pachy Waterloo
3 PC Chapoo
3 PC Singel
5 Aubange
5 PC Bernardus
5 Fanny Bivort
5 PC Boekt

HEREN - A reeks
Plaats Club

1 R. PC Elite
2 For Ever SJ
3 PC L’ Amigos
3 Royal P.C. Huy
5 P.C. Lessines
5 P.C. Wanzois
5 R. P.C. La Moisson
5 PC Boekt

HEREN - B reeks
Plaats Club

1 Pachy Waterloo
2 PC Lier
3 PC Gullegem
3 Rochefort
5 PC Verbroedering
5 PC Sint-Truiden
5 PC Moeskroen
5 PC Reynaert

Wereldkampioenschappen dames en jeugd - 31 oktober t/m 8 november te Bangkok (Thailand)

Meer dan een week stond de petanquesport centraal in het verre Bangkok, waar de wereldkampioenschappen 
plaatsvonden in het sportcomplex van de Thonburi Universiteit. 
Eerst was het de beurt aan de Belgische jeugdspelers om er het beste van zichzelf te geven. Nicky Kockx (PC De 
Gulden Kamer) en Thomas Bens (PC Zig Zag) vormden samen met hun Waalse ploegmakkers, onder leiding van 
Michael De Greef de Belgische selectie.

Er werd gespeeld volgens het Swiss-systeem, waarbij er 5 ronden worden afgewerkt volgens het basisprincipe 
winnaars tegen winnaars en verliezers tegen verliezers. Onze Belgische jongens behaalden hier de volgende resul-
taten:

1e ronde: België - Engeland 13 - 1
2e ronde: België - Japan 13 - 1
3e ronde: België - Marokko 8 - 13
4e ronde: België - Duitsland 2 - 13
5e ronde: België - Monaco 10 - 13

In totaal dus 2 maal winst en 3 maal verlies met een 19e plaats (van de 34 deelnemende landen) als resultaat. He-
laas onvoldoende om bij de beste 16 te eindigen en door te gaan naar het hoofdkampioenschap. Onze jongens 
zouden het dan maar moeten doen in de Nations Cup.
Net zoals in het begin van het kampioenschap namen ze een blitzstart, deze keer met een 13 - 0 overwinning te-
gen Polen. Hierdoor kwamen ze terecht in de ¼-finales waar ze oog in oog stonden met de Zweedse jongelingen, 
die na een gelijk opgaande wedstrijd de duimen moesten leggen tegen België (13 - 10). België stoot door naar de 
½-finales van de Nations Cup.
Helaas zal deze fase van de wedstrijd meteen de laatste zijn voor onze jonge spelers. Chinees Taipei (Taiwan) bleek 
net iets te sterk en zou later als winnaar van de Nations Cup gekroond worden, na winst tegen Engeland.
Er zat meer in, zoals wel eens wordt gezegd. Maar het is een jonge ploeg die nog heel wat te leren heeft. Verdere 
goede begeleiding en het geven van de nodige tijd om te groeien zijn van groot belang voor deze jongens. 
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Ze hebben er hoe dan ook opnieuw een kampioenschap op topniveau op zitten waar ze heel wat ervaring heb-
ben kunnen winnen.

In het hoofdkampioenschap werd niemand minder dan het ijzersterke Frankrijk wereldkampioen. Weetje: Dylan 
Djoukitch, die tijdens het EK 2012 te Gent nog een kleine uk was - letterlijk meer dan een kop kleiner dan andere 
deelnemers – en fungeerde als ‘supersub’ voor zijn team, maakte ook deze keer deel uit van de kampioenenploeg.
De titel van beste schutter ter wereld ging naar Ratianarison Judichael uit Madagascar. Voor België was Nicky de 
schutter van dienst. Tijdens de 1e ronde behaalde hij 27 punten, voldoende voor een plaatsje in de herkansing. 
Jammer genoeg kon hij niet hetzelfde niveau behalen en scoorde hij 18 punten en wist hij zich hiermee niet te 
plaatsen bij de laatste 8.

Nadat alle titels bij de jeugd waren ‘verdeeld’, mochten de dames aan de bak. Het Belgische damesteam bestond 
uit Stephanie Moiny, Sharon Handschoewerker, Nancy Barzin en Camille Max en stond onder de leiding van Pau-
lette D’Hoore.
Ook bij de dames werd gespeeld volgens het Swiss-systeem. Zij behaalden na de eerste 5 ronden eveneens een 
19e plaats op 44 deelnemende landen, met andere woorden tijd voor cadrage…

1e ronde: België - Algerije 5 - 13
2e ronde: België - Rusland 13 - 3
3e ronde: België - Thailand 2 3 - 13
4e ronde: België - Nieuw-Zeeland 13 - 6
5e ronde: België - Turkije 13 - 2
Cadrage: België - Denemarken 3 - 13

Door het verlies tegen Denemarken in de cadrage werden onze dames eveneens doorverwezen naar de Nations 
Cup.
Anders dan onze jeugd, werd het hier voor de dames echter een Nations Cup van korte duur. De eerste tegenstan-
der, Letland, bleek meteen te sterk en won tegen onze Belgische selectie met 13 - 6.
Een kampioenschap voor de dames waar vooral de positieve punten moeten worden onthouden en waar aan de 
minder positieve punten moet worden gewerkt.
Voor het schietkampioenschap was Camille Max de vertegenwoordigster voor België. Zij legde een vergelijkbaar 
parcours af als dat van Nicky bij de jeugd. In de eerste ronde behaalde Camille een score van 20 punten, wat recht 
gaf op een herkansing in wat we noemen de  ‘repêchage’. Samen met 17 andere dames, vatte Camille deze ronde 
aan waarin ze een puntentotaal van 27 behaalde. Beter dan haar eerste ronde maar onvoldoende om bij de beste 
4 van deze herkansing zich te plaatsen voor de volgende ronde.



Scheidsrechter

20

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER 

Meten is weten voor jou? 

Heb jij graag de touwtjes 

in handen? 

Ben jij een perfectionist 

op vlak van reglemen-

ten? 

Kan jij goed omgaan met 

mensen? 

Voorwaarden tot deelname: 
 Lid zijn van de PFV 

 Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd 

 Tenminste 18 jaar oud zijn op de dag van het examen 

 Een wachttijd naleven van 3jaar vanaf het verstrijken van een 
(eventuele) sanctie 

 Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen 

 Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelne-
men 

De locatie van het examen wordt later vastgelegd. Dit 
in functie van het aantal inschrijvingen per provincie. 
De voorbereiding op het examen gebeurt in de eigen 
provincie. 

Antwerpen: Marc Borremans, Jozef Michielsstraat 56 -  

    2235 Westmeerbeek 

Limburg: Peter Troonbeeckx, Keistraat 51 - 3590 Diepenbeek 

Oost-Vlaanderen: Roger Mortier,  Schoorstraat 51 - 9230 Wetteren 

VB&BH: Marc Nolmans, Borrestraat 10 -1700 Dilbeek 

West-Vlaanderen: Freddy Van Haecke, Brusselstraat 66 bus 03 -  

      8380 Zeebrugge 

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie  

 

 
 

Hoe scheidsrechter worden? 2016 

Inschrijvingsformulier  
 
Naam:____________________________________________________________ 

Voornaam:________________________________________________________ 
Leeftijd:_________________________________________________________ 

Licentienummer:___________________________________________________ 

Club:_____________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________ 
Telefoon/GSM:____________________________________________________ 

E-mail adres:______________________________________________________ 

Kledijmaat (polo):____________________________________________________ 

Dit formulier via uw club overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters  

Commissie voor 21 februari 2016.  

Het examen omvat: 

 IPR 

 Rol van de scheids-
rechter 

 Rol van de jury 

 Rol van de federaal 
afgevaardigde 

 Provinciale kampi-
oenschappen 

 

Quotering 
Schriftelijk: 40p 
Mondeling: 30p 
Technisch: 30p 

DATUM: 
Meer info op www.pfv.be of 

bij uw provinciaal  
verantwoordelijke 
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INITIATOR 

PETANQUE 

Een passie 
Een doel 

Module 1:   
Bij een sporttak naar keuze 
 
Module 2 +  3:  
zat 3/09, zon 4/09, zat 10/09, zat 
17/09 en zat 24/09 (inclusief exa-
menmomenten) 
 
Module 4:  
in overleg met de docent 
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Veteranen/ 
Besturen

“Dag Van de veteranen” 
en “Dag van de besturen”

Het jaar 2015 bracht ons voor de “Dag van de veteranen” op 5 september en de 
“Dag van de besturen” op 6 september naar een gemeente in de meest centraal 
gelegen provincie van ons landje, namelijk naar Asse in Vlaams-Brabant & BH.

De eerste dag van een goed gevuld weekend was gereserveerd voor de tradi-
tionele uitstap voor onze veteranen, namelijk de “Dag van de veteranen”. Vroeg op-
staan, lekker eten, vrolijk samenzijn, petanque spelen en genieten van een gezellig 
optreden van de folkloregroep ‘De Zakdoek’ waren dé voornaamste ingrediënten 
voor een nieuwe geslaagde editie van dit evenement.

Een dag later, op zaterdag 6 september, waren de medewerkers van de PFV op-
nieuw vroeg uit de veren, om deze keer de vele bestuursleden van onze clubs te 

ontvangen in kasteel ‘De Waalborre’ te 
Asse. Ook zij genoten met volle teugen van hun geliefkoosde sport, het 
lekkere eten en drinken en het optreden van Vanessa Chinitor en Dirk 
Bauters. Prachtige zang gecombineerd met hilarische humor zorgden 
mee voor een fantastische beleving voor alle deelnemers.

Kortom, ook de edities van deze 2 evenementen waren in 2015 een 
succes te noemen. Hopelijk kunnen we volgend jaar rekenen op een 
heleboel deelnemers uit alle provincies.

Uitslag “Dag van de veteranen”
1e plaats: Van Eynde Emiel - Houben Maurits - Pire Guido
2e plaats: Caira Alain - Thauvin Noël - Van Sighem Jean-Pierre
3e plaats : Devoldere Staf - Meersdom Johan - De Doncker Joseph

Uitslag “Dag van de besturen”
1e plaats: Borré Reinold
2e plaats: Vervaeke Noël
3e plaats : Verspecht Paul

De volledige uitslag en tal van foto’s zijn terug te vinden op onze website en Facebookpagina.
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Echo’s uit de regio’s
Limburg

Geschiedenis van PC Pelt

Er is maar 1 persoon 
waaraan we alles kun-
nen vragen in verband 
met de geschiedenis 
van petanqueclub “PC 
Pelt” en alles wat er 
zich heeft voorgedaan 
gedurende de vervlo-
gen jaren.
De man die hierover al-

les weet, is niemand minder dan onze Eugene Beckers, 
voorzitter van PFV Limburg en ook voorzitter van de 
petanqueclub “PC Pelt”. Hij heeft alles beleefd, meege-
maakt en onvermoeid met raad en daad alles helpen 
opbouwen van in den beginne tot op heden ten dage.

Petanque was in het noorden van Limburg zeker niet 
bekend. Maar er was wel een ingenieur van de in 
Overpelt gevestigde zinkfabriek die regelmatig een 
balleke gooide. Een groepje kaarters uit een plaatselijk 
café volgde zijn voorbeeld en begon tussen het kaar-
ten door ook met ballen te gooien. Tot de kaartende 
caféuitbater, in overeenkomst en in samenwerking met 
de gemeente Overpelt, enkele petanquepleinen bij zijn 
café liet aanleggen.
Er werd reeds vanaf 1982 gekaart en soms wat petan-
que gespeeld, maar het stichten van een club duurde 
wel nog even. Tot in 1985 de petanqueclub “PC Over-
pelt” het levenslicht zag.

Bij gebrek aan binnen-
pleinen werden de eerste 
competitiewedstrijden 
op de pleinen van PC 
Kelchteren in Houthalen 
gespeeld.
Door het stijgend aantal 
leden werd er wel uit-
gekeken naar een eigen 
lokaal met binnenpleinen, 
wat er al heel snel kwam. 
Niet meer bij de café-
baas, maar wel op een 

andere locatie. Namelijk in een lokaal aan de scholen 
van Holheide in Overpelt, waar 3 binnenbanen wer-
den aangelegd. Jammer genoeg nog onvoldoende 
om alle competitiewedstrijden te laten doorgaan. Dit 
probleem werd echter opgelost door ook competitie 
te spelen bij een clublid thuis in een kippenstal die hij 
zelf had omgevormd en gezellig had ingericht met een 
klein kantinetje en 3 binnenpleinen.
Een dubbele locatie is natuurlijk niet zo gemakkelijk en 
daarom werd er ondertussen, samen met het gemeen-
tebestuur van Overpelt, uitgekeken naar een andere 
plaats. De gemeente Overpelt duidde een plaats aan, 
die echter niet zo aantrekkelijk bleek te zijn, dus werd 
er grondig verder gezocht naar een geschiktere locatie.
Ondertussen meldde de gemeente Neerpelt zich 
ook in het gesprek en werd er voor “de petanque” een 
plaats voorzien in het huidige sportpark De Roosen in 
Neerpelt.
Voor het lokaal moest de club zelf opdraaien dus werd 
er een oude school (houtskelet) opgekocht in Neder-
land dat in een mum van tijd door de leden terug werd 
opgebouwd op de huidige locatie.
Voor de buitenaanleg werden ze geholpen door de 
gemeente Neerpelt met personeel, een vrachtwagen 
en een bulldozer.

In 1996 werd er verhuisd naar het nieuwe lokaal, waar 
de club beschikt over een mooie kantine, 9 binnenplei-
nen en 60 goed verzorgde buitenpleinen. Het bestuur 
en de leden zijn dan ook terecht fier op hun mooie 
accommodatie.
Daar in het verhaal de namen van de gemeenten Over-
pelt en Neerpelt ter sprake komen en de verhuis van 
Overpelt naar Neerpelt een feit werd, moest de naam 
“PC Overpelt” wel wijzigen. Een neutrale naam leek 
het meest aangewezen en er werd gekozen om “Over” 
of “Neer “ weg te laten, waardoor “PC Overpelt” werd 
omgedoopt naar “PC Pelt”.

De opening van het lokaal werd een feestelijke gebeur-
tenis samen met de clubleden, het gemeentebestuur 
en heel wat genodigden. Echt iets om nooit te verge-
ten… wat ook niet is gebeurd, want bij de 25e verjaar-Eugene Beckers
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dag van het bestaan van de club in 2010, werd deze 
viering nog eens heel feestelijk overgedaan.

Er wordt zowel competitief als recreatief petanque ge-
speeld bij PC Pelt, die beschikt over een accommodatie 
die alle petanque-organisaties aankan, zowel op Bel-
gisch, Vlaams als provinciaal niveau en in clubverband.
Het ledenaantal is vanaf het begin van de club in 1985 
tot ongeveer 1997 steeds maar gestegen, maar is 
sindsdien een beetje afgezwakt tot het huidige leden-
bestand.
PC Pelt speelt momenteel met 2 ploegen in de provin-
ciale competitie en met 4 ploegen in de 50+ compe-
titie. Naast de competitiedagen is er eveneens een 
trainingsdag voor de leden, die steeds op donderna-
middag is gepland. De club is bovendien goed be-
vriend met enkele andere clubs, goed voor een jaarlijks 
onderling wedstrijdje met uitwisseling van petanque-
weetjes bij een natje en een droogje. 
Op recreatief gebied wordt er elke maandag- en don-
derdagnamiddag gespeeld door de petanquers van 
Okra en de clubaccommodatie staat ook op regel-

matige tijdstippen ter beschikking voor de verenigde 
hartpatiënten van de omliggende gemeenten. Ook 
de mindervaliden van het tehuis “De Bever” uit de 
gemeente Achel zijn steeds welkom op de door hun 
afgesproken dagen. Het OCMW van Neerpelt maakt 
ook jaarlijks, gedurende de winterperiode, gebruik van 
de accommodatie en tenslotte zijn er ook soms plaat-
selijke verenigingen die vragen om eens een balletje te 
gooien en een pintje te drinken.
Kortom, PC Pelt is, zoals de Engelse uitdrukking het 
zegt: “The place to be” … waar iedereen welkom is, van 
klein tot groot en van jong tot oud.

Wat het huidig lokaal betreft, heeft de gemeente be-
slist dat het zal moeten plaatsmaken voor een gloed-
nieuw modern lokaal. Alle formaliteiten zijn vervuld 
en de afbraak en opbouw zal in het voorjaar van 2016 
plaatsvinden.
Het bestuur en de leden kijken er reikhalzend naar uit.

Herman Croymans 

Onze Limburgse jeugd

Als men spreekt over de toekomst dan wordt er 
automatisch gedacht en gesproken over de jeugd. 
De jeugd ís de toekomst, op eender welk domein van 

onze samenleving. En om de toekomst te verzekeren, 
moet de jeugd opgeleid en begeleid worden. Dit is op 
de eerste plaats de opgave van de ouders, maar ook 
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van het onderwijs, de sport, enz. Net zoals in eender 
welke sport moet de jeugd ook in onze sport opgeleid 
en begeleid worden. In onze geliefde sport is dat de 
opgave van onze jeugdbegeleiders en onze jeugd-
trainers, die voor onze jeugd het pad van de toekomst 
helpen effenen. Het doel wordt echter niet enkel en 
alleen door de begeleiders en de trainers bereikt. Van 
de jeugd wordt natuurlijk vooral aandacht en inzet 
verwacht, maar ook de ouders en de clubs moeten 
hun steentje bijdragen om de toekomst van de jeugd 
en dus de petanquesport te helpen verzekeren.

Wat Limburg betreft worden deze verantwoordelijk-
heden opgenomen door onze jeugdbegeleider Ludo 
Daniels en door onze jeugdtrainer Bart De Meyer, ge-
holpen door Ludo en niet te vergeten door de ouders 
en onze Limburgse clubs.
De petanquetechnieken worden door onze trainer 
aangeleerd op de maandelijkse jeugdtrainingen die in 
Limburg doorgaan op de terreinen van PC Boekt.
Op kampioenschappen en jeugdtornooien worden 
onze jeugdspelers door de ouders naar de verschil-
lende locaties gebracht om te supporteren voor hun 
spelers die door Ludo op voorhand ingeschreven zijn 
en verder begeleid worden. Het bijsturen gedurende 
de wedstrijden is dan de opgave van onze trainer om 
een zo goed mogelijke uitslag te bewerkstelligen.

Wat de resultaten van onze Limburgse jeugd in 2015 
betreft, mogen we heel fier zijn. Enkele uitslagen op 
een rij:

1. Op 22 februari 2015 in PC L’Amigos heeft onze 
Limburgse jeugd voor de 4e maal op rij de “Beker 
Borré” gewonnen.

 Miniemen 2e plaats.
 Kadetten 2e plaats.
 Junioren 2e plaats.
 Beloften 1e plaats.

2. Op 6 april 2015 in PC Dilbeek werd het Vlaams 
jeugdkampioenschap georganiseerd.

 Miniemen: 1e plaats Vic Wollants & Sibren Carlier
  3e plaats Yoran Bens & Mast Van den 

 Eynde
 Kadetten: 1e plaats Dries Wollants, Ebbe Van 

 den Eynde en Emile Den Tandt
 Junioren: 2e plaats Lennert Daniels, Matthew 

 Bens en Thomas Bens
 Beloften: 2e plaats Jens Gillis, Jente Melis en 

 Ken Meyskens

3. Op 14 mei 2015 in PC Reynaert moesten onze 
jeugdspelers het opnemen tegen andere Belgische 
jeugdspelers tijdens het Belgisch kampioenschap 
jeugd. 

 Miniemen: 6e plaats Mats Van den Eynde en 
 Yoran Bens.

  7e plaats Vic Wollants en Matice 
 Cortvriend

 Kadetten: 5e plaats Dries Wollants, Gregory 
 Thysbaert en Lorenzo Presutti.

 Junioren:  2e plaats Thijs Deneir, Thomas Bens en 
 Kocks Nicky

 Beloften:  3e plaats Jens Gillis, Jordy De Cree en 
 Jente Melis.

  5e plaats Kausse Gregory, Diego 
 Dumoulin en Ken Meyskens.

4. In elke Vlaamse provincie ging een wedstrijd van 
het jeugdcircuit door:

 16 mei 2015 in PC Dilbeek (Vlaams-Brabant & BH)
 30 mei 2015 in PC Genk (Limburg)
 27 juni 2015 in PC Koksijde (West-Vlaanderen)
 12 september 2015 in PC Haeseveld (Oost-

Vlaanderen)
 19 september 2015 in PC Wijnegem (Antwerpen)
 We gaan de uitslagen hier niet vermelden, dat zou 

ons te ver leiden, maar onze Limburgse spelers 
wisten in het circuit erg goede uitslagen bijeen te 
sprokkelen.

5. Ook voor de buitenlandse uitzendingen deed de 
PFV beroep op onze Limburgse spelers, namelijk 
op 5 juli 2015 voor het 4-Federatie tornooi op de 
terreinen van Boule D’Aaz in Haccourt en op 12 juli 
2015 voor het tornooi van Bruay sur L’Escaut in 
Frankrijk.

6. Het vermelden waard is zeker de selectie van 
Thomas Bens voor het wereldkampioenschap 
jeugd van 31 oktober tot 4 november 2015 in 
Thailand.

Wij wensen onze jeugdspelers langs deze weg nog-
maals proficiat voor de behaalde resultaten en hopen 
hen in 2016 allen terug te zien op de trainingen in PC 
Boekt om alweer goede uitslagen te mogen noteren in 
het nieuwe jaar.

Herman Croymans 
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Wintercompetitie 2015-2016

De goedgevulde Limburgse zomerkalender 2015 is 
volledig afgewerkt. Veel tijd tussen het einde van het 
zomerseizoen 2015 en de start van het winterseizoen 
2015-2016 was er niet. Amper enkele werkdagen om 
even tot rust te komen of om ons nog even extra voor 
te bereiden op de wintercompetitie, want op 3 okto-
ber startten de wedstrijden in de nationale, Vlaamse 
en provinciale reeksen. In alle 50+ reeksen gingen de 
wedstrijden van start op 7 oktober.

De provinciale en 50+ inschrijvingsformulieren voor 
deelname aan de wintercompetitie moesten in Lim-
burg uiterlijk voor 25 juni 2015 ter beschikking zijn bij 
de PFV Limburg secretaris. Er schreven 34 provinciale 
en 49 50+ ploegen in en op de provinciale raad wer-
den de reeksindelingen besproken. Wel was er nog tot 
uiterlijk 15 juli tijd om het aantal ingeschreven ploegen 
te bevestigen of te wijzigen en het definitief aantal 
ploegen door te geven. Het aantal veranderde echter 
niet meer en er schreven dus definitief 34 provinciale 
en 49 50+ Limburgse ploegen in. 
Na het ontvangen van de nationale en Vlaamse kalen-
der kon er begonnen worden met het opstellen van 
de provinciale en de 50+ kalender, zoveel mogelijk 
rekening houdend met de wensen van de clubs. De 
kalender is de basis van het wintercompetitieboekje 
2015-2016, dat tijdig voor de start van de competitie 
ter beschikking moet zijn voor alle deelnemende com-
petitiespelers. Geloof mij vrij, het is een uiterst moeilijke 
opgave om de puzzel in mekaar te laten passen en om 
zoveel mogelijk aan de wensen van de clubs te vol-
doen. Toch slaagt PFV Limburg er jaarlijks in om tijdig, 
voor de start van de wintercompetitie, het boekje te 

laten drukken en het tijdig aan te bieden aan onze 
competitiespelers.

Inmiddels hebben we met zijn allen reeds een ge-
deelte van het winterseizoen afgelegd en worden er 
nu al prognoses gemaakt over de einduitslag. Maar 
niet wanhopen, het venijn zit in de staart, een gekend 
gezegde dat ook dikwijls toepasselijk is in onze sport. 
Het einde van de wintercompetitie is pas voor einde 
maart 2016, dus er kan nog van alles gebeuren. Toch 
wordt er nu al reeds aan de hand van de wekelijkse 
tussenstanden nagedacht en gehoopt op een goede 
eindstand met misschien promotie naar een hogere 
reeks of het al dan niet degraderen naar een lagere 
reeks. Ploeggeest, inzet en concentratie zullen er voor 
zorgen dat beide doelstellingen eventueel zullen be-
reikt worden. Deze wijze woorden zijn toepasselijk voor 
iedereen, want zonder bovenvermelde eigenschappen 
worden er zeker geen resultaten geboekt. Resultaten 
die erg belangrijk zijn, maar het moet ook nog aange-
naam zijn. Vandaar dat er nog een belangrijke eigen-
schap aan toegevoegd moet worden, namelijk sporti-
viteit. Een extra eigenschap die onze sport aangenaam 
maakt voor iedereen, zodat we met zijn allen na de 
wedstrijd met een goed gevoel naar huis kunnen 
gaan… ook na een verlieswedstrijd.

Hopelijk maken we er een spannende, maar vooral 
sportieve wintercompetitie van en dat de besten 
mogen winnen. Maar dat zien we pas einde maart van 
volgend jaar.

Herman Croymans
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Oost-Vlaanderen

Traditioneel vond op 1 november de interpro-
vinciale damesontmoeting plaats. Een com-
petitiedag waarbij iedere provinciale afdeling 
een damesselectie afvaardigt om te kampen 
tegen hun vrouwelijke petanquecollega’s uit 
de andere provincies.
Dit jaar vond de ontmoeting plaats in het 
lokaal van PC Omega te Oostakker, waar de 
‘thuisprovincie’ dankzij 9 overwinningen op 
het einde van de dag zegevierde. 

Club Gewonnen Verschilpunten Punten voor Punten tegen
1 Oost-Vlaanderen 9 34 150 116
2 Limburg 7 16 151 135
3 Antwerpen 7 -1 147 148
4 VBBH 6 -19 129 148
5 West-Vlaanderen 6 -30 126 156

Foto’s met dank aan Jean Boumans
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Kalender wintertornooien 2015-2016
Dag Datum Uur Locatie Tornooi Formule

December
Zaterdag 05-dec.-15 14u00 PC Chapoo H/G triplet  4 ronden
Maandag 07-dec.-15 KPC De Bevers 50+ West-Oost

Vrijdag 11-dec.-15 14u00 PC Gent 50+ H/G triplet 1 dame verplicht 4 ronden
Zaterdag 12-dec.-15 14u00 PC Haeseveld 1 -23 en 1 +23 4 ronden
Dinsdag 15-dec.-15 13u30 Oostendse PC triplet heren gemengd 50+ 4 ronden

Donderdag 17-dec.-15 19u30 PC Alosta H/G doublet schiftingen

Vrijdag 18-dec.-15
19u00 I.C.T. clubbesturen doublet
19u30 PC Alosta H/G doublet schiftingen

Zaterdag 19-dec.-15 10u00 PC Omega H/G triplet open tornooi 4 ronden
Maandag 21-dec.-15 19u30 PC Alosta H/G doublet schiftingen
Dinsdag 22-dec.-15 19u30 PC Alosta H/G doublet schiftingen

Woensdag 23-dec.-15 19u30 PC Alosta H/G doublet schiftingen

Zaterdag 26-dec.-15

13u00 PC Alosta H/G doublet schiftingen
13u00 PC Boekt doubletten dame-heer
13u30 PC Colora Roeselare doublet heren gemengd 4 ronden
19u30 PC Alosta H/G doublet schiftingen

Zondag 27-dec.-15
13u00 PC Alosta H/G doublet Finale
13u00 PC Boekt tripletten heren - heren/gemengd

Woensdag 30-dec.-15 13u00 PC Boekt doubletten 50+
Januari

Zaterdag 02-jan.-16
13u00 PC Pelt doubletten 50+
13u00 PC Aartselaar 2 heren / 1 dame 4 ronden

Zondag 03-jan.-16
13u00 PC Alosta 2D + 1H 4 ronden
14u00 PC De Zeemeermin triplet heren gemengd 4R + F

Woensdag 06-jan.-16 13u00 PC Alosta 50+ H/G triplet 4 R, 1/2 F, F
Donderdag 07-jan.-16 13u30 Oostendse PC doublet heren gemengd 50+ 4 ronden

Vrijdag 15-jan.-16 14u00 PC Gent 50+ H/G triplet 1 dame verplicht 4 ronden
Zaterdag 16-jan.-16 14u00 PC Haeseveld 1H+1D 4 ronden
Zaterdag 23-jan.-16 14u00 PC Haeseveld Dames doublet 4 ronden

Februari

Zaterdag 20-feb.-16
PFV Algemene Vergadering

14u00 PC Schorpioen H/G triplet 4 ronden

Zondag 21-feb.-16
10u00 PFV VBBH Beker Borré
13u00 PC Sint-Truiden tripletten Heren-Heren/gemengd
14u00 PC Colora Roeselare doublet dames 4 ronden

Maart
Donderdag 10-mrt.-16 14u00 PC Omega Dames doublet 4 ronden
Woensdag 16-mrt.-16 13u00 PC Sparrendal tripletten 50+
Donderdag 17-mrt.-16 14u00 PC Lokeren 50+ H/G triplet 4 ronden

Zaterdag 19-mrt.-16

9u30 PFV - KP Mistral Eindronde Vlaamse wintercompetitie
13u30 PC De Gulden Kamer triplet minstens 1 dame 4R + F
14u00 PC Patijntje Dames doublet 4 ronden
14u00 PC Singel Masters Heren - 1e schifting

Zondag 20-mrt.-16
10u00 PC Singel Masters Dames
14u00 PFV (OVL) schifting indoor senioren

Maandag 21-mrt.-16 19u30 PC Singel Masters Heren - 2e schifting
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Dinsdag 21-mrt.-16 19U30 PC Singel Masters Heren - 3e schifting

Woensdag 23-mrt.-16
13u00 PC Kelchteren tripletten 50+
14u00 PFV (OVL) Indoor 50+ schifting

Donderdag 24-mrt.-16 19u30 PC Singel Masters Heren - 4e schifting

Zaterdag 26-mrt.-16
13u00 PC Kelchteren tripletten Heren - Heren/gemengd
14u00 PC Reynaert Dames triplet 4 ronden
14u00 PC Singel Masters Heren - 5e schifting

Zondag 27-mrt.-16
12u00 PC Singel Masters Heren - FINALE
14u00 PC Verbroedering Dames doublet 4 ronden

Maandag 28-mrt.-15 9u00 PFV (LIMBURG) VK Jeugd

Woensdag 30-mrt.-16
10u00 PFV (OVL) indoor 50+ finale
13u00 PC Genenbos doubletten 50+

Donderdag 31-mrt.-16 13u30 Oostendse PC doublet dames 50+ 4 ronden
April

Zaterdag 02-apr.-16
13u00 PC Patijntje H/G triplet poules
13u00 PC Genenbos doubletten Heren - Heren/gemengd
13u30 PC Koksijde triplet heren gemengd 4 ronden

Zondag 03-apr.-16
10u00 PFV (OVL) indoor senioren finale
13u00 PC Genenbos doubletten dame-heer

Maandag 04-apr.-16 19u30 PC Reynaert H/G doublet eigen leden schiftingen
Dinsdag 05-apr.-16 19u30 PC Reynaert H/G doublet schiftingen

Woensdag 06-apr.-16
13u00 PC Horizon Tripletten 50+
14u00 PC Schorpioen 50+ H/G triplet 4 ronden

Donderdag 07-apr.-16
13u30 Nieuwpoortse PC triplet 50+ met minstens 1 dame 4 ronden
19u30 PC Reynaert H/G doublet schiftingen

Vrijdag 08-apr.-16 19u30 PC Reynaert H/G doublet schiftingen

Zaterdag 09-apr.-16
13u00 PC Sparrendal tripletten Heren - Heren/gemengd
14u00 PC Reynaert H/G doublet finale poules
14u00 PC Chapoo Dames doublet 4 ronden

Zondag 10-apr.-16 14u00 PC Eeklo H/G triplet 4 ronden
Dinsdag 12-apr.-16 13u00 PC Ponderosa triplet 50+ 4 ronden

Woensdag 13-apr.-16
13u00 PC Olympia Tripletten 50+
14u00 PC Reynaert 50+ H/G triplet 4 ronden

Donderdag 14-apr.-16
13u00 PC Mol triplet 50+ 4 ronden

13u30 KPC De Bevers
triplet heren gemengd 50+ 

(mixen niet toegelaten)
4 ronden

Vrijdag 15-apr.-16 14u00 PC Omega 50+ H/G triplet 4 ronden

Zaterdag 16-apr.-16
12u00 PC Olympia tripletten Heren - Heren/gemengd
13u00 PC Mol triplet H/HG 4 ronden
13u30 PC Okapi triplet heren gemengd 4 ronden

Zondag 17-apr.-16
13u00 PC Olympia doubletten Heren - Heren/gemengd
13u00 PC Bernardus triplet H/HG 4 ronden
14u00 PC Haeseveld H/G triplet 4 ronden

Woensdag 20-apr.-16
13u00 PC Oetervallei doubletten 50+
14u00 PC Haeseveld 50+ H/G triplet 4 ronden

Donderdag 21-apr.-16 13u00 PC Bernardus triplet 50+ 4 ronden

Zaterdag 23-apr.-16
09u00 alle provincies P.I.B.
13u00 PC Oetervallei doubletten Heren - Heren/gemengd
14u00 PC Verbroedering H/G triplet 4 ronden

Woensdag 27-apr.-16 13u00 PC Genk tripletten 50+
Zaterdag 30-apr.-16 09u00 alle provincies P.K.G.D.



In memoriam

In memoriam
De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun 
oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

PC De Zeemeermin meldt u met 
droefheid het overlijden van de 
heer Daniel Terwagne. 

Daniel werd geboren te Charleroi 
op 21 april 1954 en is overleden 
op 14 september 2015 te Corfu.

P.C. Reynaert meldt u met droefheid 
het overlijden van mevrouw Marie-
Louise Vercruysse, echtgenote van 
de heer Reginald Vandelanotte en 
beter gekend als "Moeke".

Marie-Louise werd geboren op 
4 januari 1932 en is overleden op 
21 september 2015.

Moeke was een graag geziene figuur bij alle petanque-
spelers. Met haar "Voske" in de hand supporterde ze 
voor al onze ploegen. Hoewel niet groot van gestalte, 
was ze groot in de omgang met vrienden en kennis-
sen. Steeds stond ze klaar met een glimlach of kwink-
slag. 

Moeke, we zullen je missen, maar nooit vergeten. Je 
blijft voor altijd in ons hart.

Het bestuur en de leden van P.C. Zig-Zag melden u met 
grote droefheid het overlijden van mevrouw Myriam 
Marx, echtgenote van de heer André Reynders.

Myriam werd geboren te Meldert op 19 augustus 
1958 en is thuis, te Hulst, in familiekring overleden op 
24 september 2015.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van 
mevrouw Magda Van Nieuwerburgh, weduwe van 
de heer Norbert Nolmans en mama van ons bestuurs-
lid, Marc Nolmans.

Magda werd geboren te Aarschot op 21 juni 1935 en is 
godvruchtig overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 
zondag 4 oktober 2015.

Het PFV bestuur en haar medewerkers wensen de fa-
milie en vrienden troostende sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Diep bedroefd melden wij u het 
overlijden van mevrouw Lea 
Vermeulen, echtgenote van de heer 
Jef Horemans.

Lea werd geboren te Berchem op 
10 augustus 1943 en is veel te vroeg 
van ons heengegaan in het AZ 

Monica Campus Deurbe op donderdag 8 oktober 
2015.

Lea was jarenlang lid van PC De Evers.

De club en haar leden wensen de familie en vrienden 
veel sterkte toe.

PC De Zeemeermin meldt u bedroefd het overlijden 
van de heer Eric Van Heule.

Eric werd geboren op 12 december 1937 en heeft ons 
op 77-jarige leeftijd verlaten.

Het bestuur en alle leden wensen de familie en vrien-
den veel sterkte toe.
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Categorieën

 
Categorieën 2016 
Catégories    2016 

 
 
Miniemen geboren van 2005 tot en met 2010 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 
Minimes nés de 2005 à 2010 (inclus) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans 
 
 
Cadetten geboren van  2002 tot en met 2004 12, 13, 14 jaar 
Cadets nés de 2002 à  2004 (inclus) 12, 13, 14 ans  
 
 
Junioren geboren van 1999 tot en met 2001 15, 16, 17 jaar 
Juniors nés de 1999 à 2001 (inclus) 15, 16, 17 ans 
 
 
Beloften geboren van 1994 tot en met 1998 18, 19, 20, 21, 22 jaar 
Espoirs nés de 1994 à 1998 (inclus) 18, 19, 20, 21, 22 ans 
 
 
Dames geboren van 1967 tot en met 1998 van 18 t/m 49 jaar 
Dames nés de 1967 à  1988 (inclus) du 18 à 49 (inclus) ans  
 
 
Heren geboren van 1962 tot en met 1998 van 18 t/m 54 jaar 
Hommes nés de 1962 à  1998 (inclus) du 18 à 54 (inclus) ans 
 
 
Dames Veteranen geboren in 1966 en ervoor vanaf 50 jaar  
Dames  Veterans nés en 1966 et  avant à partir de 50 ans 
 
 
Heren Veteranen geboren in 1961 en ervoor vanaf 55 jaar 
Hommes Veterans nés en 1961 et  avant à partir de 55 ans 
 
 
 
Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari. 
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FSMA 049023A 

Verbonden agent  altijd een stapje voor   

 

 

 

   

Waar u ons kunt vinden           Openingstijden 
Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen) 
  03 605 07 08 -  03 605 19 60  
  schade: 03 605 07 07  
e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be  
www.vanopdorp-peeters.be 
 
 

 
 
Het juiste verzekeringsadvies 
Wilt u een volledig verzekeringsadvies, 
aangepast aan uw specifieke situatie? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Naast de standaardpolissen bieden we 
ook verzekeringen op maat aan. Niet 
alleen voor particulieren, maar ook voor 
KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en 
bedrijven. kortom , samen zoeken we de 
juiste oplossingen voor al uw 
verzekeringsbehoeften. 
Heeft u schade dan zit u bij ons goed. 
Een snelle, persoonlijke en professionele 
hulp is wat telt op momenten dat u het 
echt nodig hebt. Ook voor de 
schadeverzekering die u bij uw KBC-
bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – 
verzekeringsexpert uw eerste 
aanspreekpunt. 
 

 
 
 
 

 

 
 
U kunt dus altijd bij ons terecht. 
Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? 
Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij 
ons callcenter 24+ op het nummer 0800 
96 464 of met KBC- Online. 
 
Samenwerking met de KBC-
bankkantoren We werken nauw samen 
met de KBC-bankkantoren van Kapellen, 
Stabroek, Putte, Hoevenen en 
Berendrecht. Zo kunnen we u een 
volledig en uiterst professioneel 
dienstenpakket aanbieden. 

 
 
        www.vanopdorp-peeters.be 
 
 
 
 
 
 

 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur  
Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur   
Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur 
Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 
Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur 
En na afspraak ook bij u thuis 
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Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden

Tel 09/252 16 20

www.petanquemistral.be

40 buitenbanen

Openingsuren:

Elke donderdag meli-melo

vanaf 20u00 meli-melo

om 14u30

Elke zaterdag om 14u30 meli-melo

vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten

1961 - 2011

10 verwarmde binnenbanen

aan ’t Eendenmeer

V
Z

W

MISTR
A

L
Petanque club Wemmel

 
Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 

Vrijdag: club GESLOTEN
10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113
1780 Wemmel

Tel & Fax: 02/461 30 30
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PC VERBROEDERING 
Ovenveldstraat 9, 9090 Melle 

tel:09/2524142 
e-mail: pcverbroedering@skynet.be 

 
open op dinsdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 
open op woensdagavond: Meli Melo aanvang 19h30 
open op vrijdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 
open op vrijdagavond: aanvang 20h variabele spelingen 
tevens open op woensdag, zaterdag en 
zondagnamiddag tijdens de competities. 

Iedereen welkom 
9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen 

P.C.HemelHof VZW 

 
 

 
Tel:  03 651 50 59 
Mail:  p.c.hemelhof@skynet.be 
Web:  pchemelhof.be 
Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat 

 
Openingsuren: 

 
Di:   12:00 tot 18:00 mêlée 
Wo:  12:00 tot 18:00 competitie 
Do:  12:00 tot 18:00 vrij spel 
Do:  19:00 tot 23:00 vrij spel 
Za:  12:00 tot 18:00 mêlée 
Zo:  12:00 tot 18:00 competitie 

P
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K

Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge
Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com

70 buitenpleinen 
en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo 
elke dinsdagnamiddag om 13u30 

en 
elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom!






