
4 • 2013
Driemaandelijks tijdschrift • 35ste jaargang • december 2013 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 

Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

SPORTMAGAZINE

PETANQUEPETANQUE



De voltallige Raad van Bestuur van de PFV
wenst al haar leden

feestdagen vol warmte,
licht en gezelligheid,
een jaar van geluk

met veel tijd om te genieten
van de fijne dingen van het leven



Inhoud

3

Inhoud

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: Drukkerij Lannoo 
www.lannooprint.be

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

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 2014
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 binnenkomt is bindend.

Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling 
mede-ondertekend worden door de wettige vertegen-
woordiger 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 ge-
beurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wach-
ten om een nieuwe vrijheidsregeling 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 federale 
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 2014/2015

Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe 
leden al voor het nieuw speelseizoen 2014/2015.

Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken 
krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid 
tot 30/04/2014. 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 zal de lidgelden voor het seizoen 
2014-2015 kenbaar maken tijdens de Algemene Verga-
dering van de PFV.

O P G E L E T

Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b.  
Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijho-
rende factuur.

De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2014 hun 
lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 
moeten betalen.  
(zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).
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Voorwoord

Voorwoord voorzitter
Beste Petanque vrienden,

Met het einde van het jaar in zicht maakt men meestal 
de balans op van het afgelopen jaar en is men al plan-
nen aan het bouwen voor het volgende jaar.

De goede voornemens die men dit jaar niet heeft 
gehaald, zetten wij meestal terug op ons verlanglijstje 
voor het volgende jaar. Waar men dan met nieuwe 
moed aan begint en hoopt deze keer wel te slagen. 
Voor deze mensen wensen wij dan ook dat zij zullen 
slagen in hun opzet.

Voor de federatie was het een bewogen jaar met veel 
goede initiatieven en resultaten, doch ook overscha-
duwd door enkele acties in het verleden ondernomen 
door mensen die het zogezegd altijd goed meen-
den met onze sport en federatie. Wij hebben echter 
moeten vaststellen dat dit niet het geval was en het 
eigenbelang in alle opzichten primeerde. Niettemin 
hebben deze noodgedwongen veranderingen een 
nieuwe wind geblazen binnen sommige provincies en 
is de federatie, dank zij de medewerking van nieuwe 
(bestuurs)leden, er veel sterker uitgekomen. 

De federatie en al haar provinciale afdelingen heeft 
en had maar één belangrijk doel, namelijk de mensen 
onze sport zoveel mogelijk laten beoefenen en vooral 
op een eerlijke en sportieve manier. Wel, wij kunnen 
met grote vreugde vaststellen dat dit laatste bij de 
meeste van onze spelers en speelsters is teruggekeerd. 
Wij zullen deze weg dan ook zo verder bewandelen.

Zoals steeds in het verleden werd aangegeven en nog 
steeds van kracht zijnde, staan wij altijd open voor een 
positieve dialoog. Verbeteringen en nieuwe ideeën zijn 
altijd welkom.

 

Ook zijn wij verheugd dat de federatie verder blijft 
groeien, wij hebben terug enkele nieuwe clubs uit 
diverse provincies die bij ons zijn aangesloten.

Het jaar 2014 zal dan ook een druk, maar belangrijk jaar 
worden voor onze federatie. Met name onze sportwer-

king zouden wij meer willen bevorderen door onze 
jeugd meer ervaring te laten opdoen door deelnames 
in binnen- en buitenland. Ook zouden wij onze ef-
fectieve scheidsrechters willen zien groeien, zodat in 
iedere club een officiële scheidsrechter aanwezig zal 
zijn. 

Hoe dan ook willen wij de weg, die we de laatste 
maanden hebben ingeslagen en als zeer positief werd 
ervaren, verder bewandelen. Een weg waar sportiviteit, 
eerlijkheid, verdraagzaamheid en vriendschap hoogtij 
vieren.

Wij willen u dan ook voor 2014 wensen:

Een nieuw jaar,

Bruisend en sprankelend,

Stralend en schitterend,

Gezond en gelukkig,

Zorgeloos en prachtig.

Reinold Borré 
Voorzitter PFV
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Wist u dat...
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Wist u dat...

… er de afgelopen maanden heel wat internationale petanque kampioenschappen hebben plaatsgevonden? 
Meer bepaald 2 WK’s en 2 EK’s zijn de revue gepasseerd in september en oktober.  
Om te weten te komen hoe onze Belgische delegaties hebben gepresteerd op deze EK’s en WK’s kan je te-
recht op  onze website www.pfv.be.

… we heel wat inzendingen hebben ontvangen met een correcte oplossing van de woordpuzzel uit het vorige 
magazine? De winnaar van deze woordpuzzel was de heer Luc Mistiaen van PC Den Akker. Proficiat!

… het kantoor van de PFV ook een kleine winterstop zal maken? Van 21 december 2013 tot en met 1 januari 
2014 worden ook onze batterijen opgeladen om nadien met volle energie opnieuw voor u klaar te staan.

Kerstvakantie
Het secretariaat van de PFV is gesloten

van 21 december 2013  
tot en met 1 januari 2014

Beste Petanquevrienden en -vriendinnen,
 

Vrede, Vreugde en Diep Geluk
in de kersttijd,

Gezondheid en Vriendschap,
Hoop en Vertrouwen

elke dag van het nieuwe jaar!
 

Dat wensen mijn echtgenote en ikzelf voor jullie allen!  
Verder veel petanquegenot, zowel recreatief als competitief!
Fijn dat er in 2013 zoveel mooie resultaten werden behaald, 

en de federatie verder groeit en bloeit!
 

uw erevoorzitter,
Leo Van Craeyvelt
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PETANQUEREIS  
15.09 tot 3.09.2013  

BELEK TURKIJE

Zondagmorgen, ergens tussen 03u00 en 03u30, zit 
Karin De Pauw, begeleidster van dienst, eenzaam in de 
omgeving van de balie van Thomas Cook. Even later 
vervoegt de tweede begeleider van de PFV, Wilfried 
Deman, haar. Langzaam maar zeker komen de deelne-
mers aan deze petanquereis zich aanmelden en ont-
vangen er hun geschenk. Vrij vlug krijgen wij te horen 
dat Jeanne Lijbaert en Van Hecke Joseph-Julien de trip 
zullen missen wegens gezondheidsproblemen. 

Rondom 04u15 gaat iedereen zich inchecken en zijn 
bagage afgeven. Één paar is nog steeds niet aanwezig 
en na enkele telefoontjes, zonder resultaat, nestelt 
zich een zekere ongerustheid bij Karin en Wilfried. 
De tijd loopt verder en allemaal gaan wij langs bij de 
paspoortcontrole richting vertrekgate. De start van de plaatscontroles wordt gegeven, maar tot dan geen spoor 
van het ontbrekende duo, dat echter plotseling uit het niets te voorschijn komt. Er wordt een zucht van verlichting 
geslaakt, alles is onder controle. 

De vlucht vertrekt goed op tijd en verloopt uitstekend met een zachte landing in Antalya op het geplande tijd-
stip. De paspoortcontrole en recuperatie van de bagages verlopen gesmeerd en buiten staan de autobussen te 
wachten. Enkele vertegenwoordigers van Thomas Cook tonen ons de weg. Bij nazicht van de aanwezigen stellen 
wij plotseling vast dat er een vijftal personen ontbreken. Niets ernstig, even niet aandachtig geweest en op de 
verkeerde bus gestapt. Het kan gebeuren. 

Rond 13u00 bereiken wij ons hotel, waar wij na een welkomstdrankje eerst richting restaurant worden gebracht 
om de honger te stillen. Na de maaltijd wordt aan de receptie de kamerverdeling georganiseerd en kunnen wij 
ons allemaal gaan verfrissen. Enkele vakantiegangers vroegen om praktische redenen, zoals mobiliteit en derge-
lijke, om van kamer te mogen veranderen. Het hotel deed zijn best en stelde uiteindelijk iedereen tevreden. Elkeen 
kreeg zelfs een betere kamer dan oorspronkelijk voorzien. Voor de rest van de dag waren wij vrij om de omgeving 
te verkennen en de aangelegde petanquepleinen te ontdekken. 

Maandagvoormiddag was er een informatievergadering voorzien waarop ons verdere inlichtingen zouden 
verstrekt worden en waarop Karin en Wilfried ook enkele mededelingen ter kennis wilden brengen en er enkele 
afspraken zouden maken. 

Na een rustgevende nacht gingen wij allen naar de infosessie en, voorzien van een drankje en een versnapering, 
kregen wij diverse gegevens over het reilen en zeilen in ons hotel. Wij spraken af om op donderdag een snip-
perdag te houden zonder petanque, verder zouden er op maandag nog twee melee’s plaatsvinden om 15u00 en 
17u00. Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag werden er steeds drie melee’s gespeeld respectievelijk om 
10u00, 15u00 en 17u00. Aan een totaal van 17 melee’s kon worden deelgenomen. Meespelen in deze wedstrijden 
was evenwel volledig vrijblijvend zonder enige verplichting. Op donderdag kon iedereen plannen waar men zin in 
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Petanquereis

had en namen Karin en Wilfried een pauze. De tweede 
maandag hebben wij vrij gehouden om uit te slapen, 
in te pakken en ons mentaal voor te bereiden op de 
terugreis. 

Bij het overlopen van de deelnemerslijst stelden wij 
vast dat wij een feestvarken onder ons hadden. Op 
donderdag 19/09 vierde Van Den Abeele François zijn 
68e verjaardag. Dra lekte ook uit dat op vrijdag 20/09 
Mertens Josephine en Haegeman Jean-Pierre 36 jaar 
geleden elkaar trouw beloofden. Voor Karin en Wilfried 
voldoende grond om bij de hoteldirectie te gaan 
aankloppen om iets bijzonders te organiseren. Na wat 
palaveren, kregen wij gedaan dat wij met de ganse 
groep van een afzonderlijke maaltijd met een droogje 
en een natje mochten genieten, waarbij de jubilarissen in de bloemetjes werden gezet. Tijdens deze maaltijd werd 
aan de hoteldirecteur ook het herdenkingsplaquette van de P.F.V. v.z.w. overhandigd en werden er dankwoorden 
uitgesproken voor zijn geleverde inspanningen en deze van het ganse hotelpersoneel.

Vrijdag begonnen wij aan het 2e  luik van deze petan-
queweek. Steeds waren er een redelijk aantal belang-
stellenden, doch de namiddagwedstrijden genoten 
van iets mindere interesse gezien de zeer warme 
weersomstandigheden. Het hoogste aantal dapperen 
noteerden wij op dinsdagavond met een totaal van 44 
deelnemers. Karin offerde zich op om tijdens de ganse 
periode als invalster te fungeren terwijl Wilfried niet 
speelde wegens een oude kwetsuur zodat er steeds 
met gelijke ploegen van twee tegen twee of van drie 
tegen drie gestreden kon worden. 

Uiteindelijk moest op de zondagavondwedstrijd 
zowel bij de dames als bij de heren de winnaar nog 
vastgelegd worden. Bijgevolg speelden de kandidaat-

winnaars onderling deze beslissende wedstrijd met twee gemengde doubletten. De overwinning ging naar Maes 
Rebecca en Sarens Dany met 13 tegen 7. Nadien werden de gadgets uitgedeeld aan deze laureaten, vergezeld 
van een flesje bubbels. Ook de grootste pechvogel, met 6 deelnames zonder overwinning, kreeg een flesje en een 
sportzak. 

Naast de petanquewedstrijden zakten de meesten onder ons na het avondeten af naar de theaterzaal waar 
diverse optredens plaatsvonden of naar de openluchtbar waar gezellig kon worden nagekaart over de gebeurte-
nissen van de dag bij het drinken van een lekkere cocktail. Sommigen onder ons lieten het pentanquespelen voor 
wat het was en verkozen verpozing aan het strand of een shoppingsessie op een van de plaatselijke markten. 

Maandagavond werd deze vakantie afgesloten met de terugtocht per bus naar de luchthaven en ons vertrek naar 
de heimat. Alvorens richting Brussel te vliegen kwamen nog enkele traditionele kwaaltjes te voorschijn zoals het 
niet terugvinden van enkele visa, het op het laatste ogenblik snel een beetje geld opdoen aan taksvrije inkopen, 
het moeten bijtanken van “fuel” wegens overgewicht door te veel bagage en/of te veel persoonlijke kilo’s door 
het vele lekkere eten,... Tenslotte kwamen wij met een twintigtal minuten vertraging los van de Turkse bodem om 
omstreeks 02u25 dinsdagmorgen Zaventemse grond te raken. Alles samen een plezierige reis zonder al te veel on-
gemakken en vrij van enige lichamelijke letsels. Tevreden kijken wij dan ook al uit naar een volgende gelegenheid 
om opnieuw samen op stap te gaan om onze sport en hobby op een aangename manier te beleven. 
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Meer INFO & RESERVATIES:
Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent
tel: 09/243.11.41  •  tim-pennoit@pfv.be
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PETANQUEN in MALTA - Mellieha Bay
Vertrek 22/04/2014 voor 10 dagen/ 9 nachten.

€ 775 per persoon voor 10 dagen/9 nachten 
op basis van een tweepersoonskamer in all inclusive.

Op dit honingkleurig eiland loert de geschiedenis om elke hoek. Feniciërs, Romeinen, Arabieren, Spanjaarden en 
Engelsen hebben er hun voet aan wal gezet. Je vindt hun sporen terug in de architectuur, de taal, de ambachten 
en de keuken. 

U verblijft in het hotel Seabank Resort & Spa**** op basis van all inclusive.
Een prachthotel gelegen in een rustige zone, voorzien van moderne, comfortabele kamers.
Het beschikt over een ruim aanbod aan activiteiten en biedt een heerlijke keuken!

Deze unieke ervaring wordt u aangeboden door Petanque Federatie Vlaanderen in samenwerking met Thomas Cook Sport!
- Bij reservatie dient u 30% voorschot te betalen, het saldo betaalt u 1 maand voor vertrek.
- Opgepast: De plaatsen zijn beperkt!
- Inschrijvingen worden afgesloten op 21/02/2014.

Inclusief
Vlucht heen & terug (vanuit Brussel), luchthaventaksen, transfer  luchthaven - hotel - luchthaven, verblijf op basis van all inclusive, btw, 
basisannulatieverzekering (tot € 625 reissom per persoon)
Exclusief
Catering aan boord van de vlucht Air Malta. Volledige annulatieverzekering : +3% op de totale reissom, facultatieve 
reisbijstandsverzekering ( € 25,99 per persoon, eventuele luchthaventaksenverhogingen, excursies ter plaatse, niet vermelde diensten. 
Single kamer + € 13 per persoon per nacht.

030 TCS_adv_petanque MALTA.indd   1 21/11/13   16:32
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Inschrijvingsformulier 
Petanquen in MALTA 

22/04/2014 – 01/05/2014 
 

 
 
 
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: MALTA 
 
Periode:  22/04/2014 – 01/05/2014 
 
Kamertype:  o 1-persoonskamer  o 2-persoonskamer 
 
Wenst u een reisbijstandsverzekering ? o Ja  o Neen  
 
Wenst u Premium Service?   o Ja  o Neen  
 
 
  

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook 
 
 

Inschrijvingsformulier 
Petanquen in MALTA 

22/04/2014 – 01/05/2014 
 

 
 
 
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: MALTA 
 
Periode:  22/04/2014 – 01/05/2014 
 
Kamertype:  o 1-persoonskamer  o 2-persoonskamer 
 
Wenst u een reisbijstandsverzekering ? o Ja  o Neen  
 
Wenst u Premium Service?   o Ja  o Neen  
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Dag van de veteranen 
Dag van de besturen
6 en 7 september 2013 - het was een druk weekend bij 
Oostendse Petanque Club aan de Steense Dijk.

Op vrijdag was het er een drukte van jewelste met 400 
veteranen die er verzamelden voor de jaarlijkse “Dag 
van de veteranen”. Na de traditionele uitstap, deze keer 
een bezoek aan het Domein Raversijde, volgde een uit-
gebreide maaltijd. Nadien namen de talrijke veteranen 
het tegen elkaar op in het triplettentornooi. De uitslag 
hiervan kan je onderaan het artikel terugvinden.

’s Zaterdags was het de beurt aan de bestuursleden 
van de PFV-clubs om te genieten van een mooie 
culturele uitstap en een overheerlijke maaltijd. Met een 
goed gevulde maag, gingen de meer dan 100 deel-
nemers ook van start met het tornooi. Uiteraard werd 
ook hier volop gestreden voor de ereplaatsen en de 
bijhorende beker.

Alweer een uitermate geslaagde editie van onze Vete-
ranen- en Besturendag. Volgend jaar trekken we met 
z’n allen naar Limburg, meer bepaald naar Genk.

Inderdaad, je leest het goed, onze Limburgse vrienden 
hebben niet stil gezeten en kunnen ons nu reeds een 
voorproefje geven van het programma voor volgend 
jaar. Meer hierover vind je verder in dit magazine.

Foto’s met dank aan Willy Vancolen.

Plaats Naam
Winst-

partijen
Punten-
verschil

Plaats Naam
Winst-

partijen
Punten-
verschil

1 Duforest Christophe 2 24 1 Peter Van De Poel 3 32
Ghesquière Johnny 2 Yves Callebert 3 29

Callebaut Marc 3 William Debeck 3 27
2 Roger Bulcke 2 22 4 Jean-Marie Bilquey 3 26

Roger Renders 5 Edouard Cockx 3 26
Pierre Schmitte 6 Raymond Matthijs 3 23

3 Coquel Joël 2 22 7 Dirk Scheerlinck 3 23
Breine Roland 8 Luc Geeraerts 3 21

Bruyneel Franky 9 Rita Vandersteegen 3 17
10 Annita Serroeyen 3 12

Voor de volledige uitslag en meer foto’s kan u terecht op onze website www.pfv.be (rubriek: activiteiten)



De Bevers

50 jaar De Bevers Waregem
Het relaas van een Koninklijk Weekend

Eind 1962 - enkele mensen rond een tafel hadden een droom. Ze 
wilden in 1963 toetreden tot de toenmalige petanquefederatie. 
Hun droom kwam uit, want in 1963 speelden De Bevers, uit toen 
nog Bevere-Oudenaarde, hun eerste competitiewedstrijden.

Begin de jaren '90 - enkele gemeenteraadsleden van Waregem 
hadden een droom. Ze wilden van een verloren plek, onder win-
kelcentrum “’t Pand”, een nuttige ruimte maken. Hun droom kwam 
uit, het werd een Boulodroom.

September 2012 - de bestuursleden van P.C. De Bevers hadden 
een dubbele droom. In 2013 moest de club de Koninklijke titel 
krijgen en met de feestelijkheden daaromtrent moest dit het 
mooiste weekend in het bestaan van De Bevers worden. 

Beginnen deden we natuurlijk met het vastleggen van een datum. 
Er werd beslist dat de Koninklijke feesten zouden doorgaan op 
vrijdag 20 september met een grote receptie en op zondag 22 
september 2013 met een grandioos clubsouper. 

Voorwaar geen kleine opdracht. Een jaar is snel voorbij, er mocht dus geen tijd worden verloren. 

Reeds in september 2012 werd contact opgenomen met de artiesten die het weekend zouden ... afsluiten. Geluk-
kig waren ze nog vrij op die dag en meteen was de eerste steen van het feestweekend gelegd. 

De volgende stap was de Koninklijke titel binnenha-
len. Alles begon bij de Burgemeester van Waregem. 
Het lijvige dossier ging dan naar het Koninklijk Hof 
om ten slotte te eindigen bij de provinciegouverneur 
van West-Vlaanderen. Reeds begin 2013 kregen we 
het bericht dat de goedkeuring binnen was en dat 
we ons voortaan Koninklijke Petanqueclub De Bevers 
mochten noemen. De bestuursleden mochten uit 
handen van gouverneur Carl Decaluwé de oorkonde 
in ontvangst nemen. 

Het echte werk kon nu beginnen. Wie zullen we uit-
nodigen, wie wordt de traiteur, wat wordt er gegeten 
en gedronken, hoe zal de uitnodiging eruit zien, 
wanneer wordt het lokaal opgefrist, het logo moest 
worden aangepast, er moest een nieuwe vlag worden 
ontworpen, ...  Dit is nog maar een greep uit de vele 
vragen en opdrachten. Gigantisch veel werk voor de 
boeg dus, veel meer werk dan de 5 bestuursleden aankonden. En toch is er nooit een probleem geweest. De zin 
beginnen met "zou je willen..." was al voldoende om een "ja" te krijgen. Al snel was duidelijk dat we op een 20-tal 
mensen van binnen én buiten de club konden rekenen om het weekend in goede banen te leiden. 
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De Bevers

Alles geraakte nu in een stroomversnelling. De traiteur werd vastgelegd, de uitnodigingen werden gemaakt en 
verstuurd, men reed speciaal voor ons naar Epernay om champagne te halen, er werd een beschermcomité op-
gericht, het lokaal werd piekfijn in orde gebracht, de taakverdeling voor beide dagen werd op papier gezet, ....
Zo werd het vrijdag 20 september 2013. Dank zij de medewerking van onze vrienden van PC De Poedels hadden 
we het lokaal reeds van 's ochtends te onzer beschikking. Het werd een drukte van jewelste. De zaal werd ver-
sierd, de receptietafels werden aangekleed, de traiteur kwam toe met zijn materiaal en de rode loper tot buiten 
aan het lokaal trok de aandacht  van vele voorbijgangers. 

Om 18u was alles klaar, de genodigden mochten toekomen. Om kwart voor zeven was het zover, de eerste 
bezoekers kwamen toe en nauwelijks een half uurtje later was iedereen aanwezig. De voorbode van een perfecte 
avond. De toespraken waren kort en bondig, livemuziek zorgde voor de gepaste sfeer en aan eten en drinken 
was er zeker geen gebrek. Het was een stuk na middernacht toen de laatste bezoekers vertrokken. 
Op zaterdag was er spijtig genoeg eerst de begrafenis van clublid Arseen Vanneste waarover je elders in dit boek-
je meer leest. Daarna werd De Boulodroom volledig omgebouwd met het oog op de clubsouper op zondag.
En ook het 2de luik van de feestviering, de clubsouper, verliep rimpelloos: de champagne vloeide rijkelijk, het eten 
was ongelooflijk lekker en het optreden was grandioos. Niets dan tevreden clubleden. Beter kon werkelijk niet. 

Rond 18 uur was het optreden van de artiesten voorbij. Nog een woord van dank voor alle helpers en aanwezi-
gen en .... dan vielen de bestuursleden elkaar in de armen. Het was een superweekend geworden. 
Ook hùn dubbele droom was uitgekomen.

De secretaris
Dirk Demeulemeester
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Echo’s uit de regio’s
Oost-Vlaanderen: 

Gentse sportmarkt

Op zaterdag 7 september werd de hele Gentse bin-
nenstad ingepalmd door de Gentse sportclubs. Jong 
en oud kon er kennismaken met een 40-tal sporten, 
waaronder ook onze petanquesport.

Enkele vrijwilligers van PC Omega waren van de partij 
om onze sport te promoten bij het grote publiek. 

In eerste instantie bleek het niet evident om onze 
sport op een degelijke manier te tonen in het midden 
van het stadscentrum op kasseien, maar dankzij de 
creativiteit van de vrijwilligers wed hier toch glansrijk 
in geslaagd. We kunnen enkel hopen dat ook andere 
clubs dit voorbeeld volgen en hun clubwerking en 
onze mooie sport op dergelijke activiteiten tonen aan 
sportliefhebbers van alle leeftijden.

Senior Sportief te Deinze

Vier leden van onze club ”De Ronsische Senioren” 
hadden zich voor deze sportdag, die doorging op 26 
september 2013, ingeschreven bij de sportdienst van 
de stad Ronse op 23 augustus 2013. De locatie voor 
deze dag was het Sportcomplex Palaestra te Deinze.

Ons idee was: 1ste sessie petanque, 2de krulbol, 3de 
curve bowls en als laatst het kubbs-spel. Maar die plan-
ning veranderde toen aan Jean Pierre gevraagd werd 
door de PFV of hij die dag bereid was te werken als 
initiator petanque, begrijpelijk dat hij dat niet afsloeg 
en ... ? Gina, Edgard en Philippe volgden de planning en 
Pierke stond in voor het petanque, dus wat hierna komt 
zal enkel over de geliefde sport gaan van Jempi. 

Om 9 uur was iedereen ingeschreven. De 1ste sessie 
startte om 9u30, maar om 9u15 waren alle petanque-
terreinen al volzet. De spelen waren al begonnen, er 
waren terreinen tekort, maar onze lesgever loste dit op. 
4 ploegen kregen een parking toegewezen, 2 terreinen 
die wat verder van het complex lagen werden ook in-
gepalmd en daar gaf ons Pierke dan initiatie petanque.

De 4 sessies voor petanque waren steeds volzet. 
Volgens JP gemiddeld rond de 75 deelnemers, waarbij 

iedere maal een achttal personen die geen kennis had-
den van onze sport. Onze lesgever had ondersteuning 
van 2 assistenten van de Artevelde Hogeschool. Dankzij 
hen kon hij gerust lesgeven, zij stonden in voor de 
controle bij een nieuwe sessie en voor het uitlenen van 
de petanquesets. 

Dankzij onze Petanque Federatie Vlaanderen (onze vlag 
heeft er ook gewapperd) en de Provincie Oost-Vlaan-
deren waren er voldoende petanqueballen aanwezig.
Het werd voor ons groepje en alle andere deelnemers 
(ongeveer 800 personen) een mooie, zelfs prachtige 
“sporteldag”.

Dit verslagje is geschreven in de verleden tijd, maar 
wat de schrijver hiervan in de tegenwoordige tijd wil 
schrijven is: dat hij nog op steeds op wolkjes loopt 
door de dankbaarheid van de personen waaraan hij ini-
tiatie heeft gegeven en door het groot aantal mensen 
die deelnamen aan onze Sport, PETANQUE.

Petanque is inderdaad in bij de senioren, maar ook 
onze jeugd houdt van deze sport. Misschien binnen-
kort eens “De dag van de Gezins- of familiesport”? 

Pierke uit Ronse
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Interprovinciale damesontmoeting

Op vrijdag 1 november was het lokaal van PC Omega 
“the place to be” voor de interprovinciale damesont-
moeting. Elke provincie was er vertegenwoordigd door 
een selectie van minstens 9 dames die, onder leiding 
van hun coach, de strijd aangingen voor de eerste 
plaats. Dankzij een puike organisatie van PC Omega, 
de verantwoordelijken van de PFV en de PFV Oost-
Vlaanderen en dankzij de spannende wedstrijden werd 
dit een mooie petanquedag voor onze dames en hun 
supporters.

Provincie Gewonnen Verschil P.V. P.T.
1 Limburg 10 61 164 103
2 Antwerpen 9 15 147 132
3 O-Vlaanderen 7 7 147 140
4 W-Vlaanderen 5 -34 127 161
5 VBBH 4 -49 116 165

Limburg: 

Van Eynde Emiel

Moest men aan de Limburgse 
petanquers de vraag stellen: 
“Wie is Van Eynde Emiel?”, dan 
fronst iedereen het voorhoofd 
en het antwoord zou zijn: ”ik 
zou het bij God niet weten 
over wie ge het hebt”. Maar als 
je dan aansluitend vraagt: “wie 
is dan Mil van Zig Zag” of “Mil 
met de snor” of “Mil die goede 
schutter” of “Mil met nog iets 

anders positief erachter”, dan moet 
je niet wachten op een antwoord. 
Onmiddellijk krijg je dan het korte 
antwoord: ”Oh Mil, die kennen we al-
lemaal, wie zou die nu niet kennen”.

Mil is in de Limburgse petanquewereld de figuur die 
iedereen kent. Je kan er niet naast kijken, onze struise 
kerel met de gekrulde snor waar hij, onder ons gezegd, 
heel erg fier op is. Als je aan Mil iets vraagt over zijn 
mooie krulsnor krijg je onmiddellijk het antwoord zoals 
in het liedje ”Daar mag je alleen maar naar kijken maar 
aankomen niet”: “ik laat ze maar groeien” zegt hij en dan 
maken we er een mooie krul in en “klaar is Kees” zeggen 
onze Noorderburen. Op welke manier hij dat doet blijft 
voor ons een raadsel en voor hem een geheim.

Mil is woonachtig in Beringen en heeft destijds in PC 
Beringen gespeeld. De activiteiten van PC Beringen zijn 
stopgezet en Mil heeft vervolgens voor PC Zig Zag als 
club gekozen. Oorspronkelijk had Mil de bedoeling om 
in PC Zig Zag enkel zijn geliefde sport te gaan beoefe-

nen. Dat is nog steeds zo, maar toch zijn er ondertus-
sen nog wel enkele andere taken bijgekomen. Hij is in 
de club PC Zig Zag sportleider, hij vertegenwoordigt 
zijn club in het veteranencomité van PFV Limburg, hij 
is provinciaal scheidsrechter en buiten dit alles is hij 
ook nog voorzitter van PC Zig Zag. Een hele mond vol 
taken waar hij wel wat werk mee heeft, maar zeker niet 
rijker van wordt.

Mil heeft dan ook een andere klok dan ons vermoed 
ik, want de dag van Mil moet zeker langer zijn dan die 
van ons. Hij vindt, buiten al die opgenoemde bezig-
heden, nog de tijd om op alle Limburgse petanque-
evenementen aanwezig te zijn. Ik denk dat hij het erg 
zou vinden moest hij ergens ten velde in Limburg een 
kampioenschap, de PIB’s, de Trofee 50+, een Sextetten-
tornooi of een ander tornooi zou moeten missen. Dan 
spreken we nog niet over zijn aanwezigheid op Vlaams 
niveau waar hij meestal ook een vaste waarde is en 
door velen inmiddels ook reeds gekend is, niet alleen 
om zijn mooi gekrulde snor, maar ook omdat hij op de 
petanquepleinen een geduchte tegenstander is.

Mil, de man met de zwarte ballen, de schutter die per 
ongeluk eens iets mist, de man die altijd in de omge-
ving van het butje aan het werk is. Dit is geen bluf en 
of hij het van nature heeft of door het trainen blijft een 
open vraag. Mil is een “allround speler”, hij kan alle ter-
reinen en alle spelsituaties aan als plaatser en als schut-
ter. Je moet hem maar eens ontmoeten als tegenstan-
der dan zal je het wel ervaren. Hij is dan meestal ook, 
op enkele uitzonderingen na, te vinden bij de eersten 
in de uitslagen. 
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Zo correct hij is als scheidsrechter, zo correct is hij ook 
in het spel. Mil is een sportieve, geconcentreerd rustige 
speler, een speler met inzet, maar vooral een kameraad 
voor zijn collega-spelers zowel in een doublet als in 
een triplet. Mil is de kameraad van iedereen en een 
voorbeeld voor de petanquesport. 

In de winter doet Mil zeker geen winterslaap, integen-
deel. Hij is een vaste waarde in de Federale ploeg van 
PC Zig Zag en zo reist Mil het ganse Vlaamse land door 
op de zaterdagen. Op de woensdagen vinden we hem 

ergens in Limburg in de 50+ competitie of op een 
winterkampioenschap of een wintertornooi. Hij is altijd 
van de partij, hij is petanquer in hart en nieren.

We kunnen blijven schrijven over Mil van Zig Zag, maar 
aan elk verslag komt een einde. Ook aan het verslag 
van Emiel Van Eynde moeten we een einde brouwen, 
betere woorden als hieronder zijn er niet:

“Mil doe maar verder, ge zijt heel goed bezig.”

Herman Croymans 

PC De berk - nieuwe pleinen

Alhoewel PC De Berk in verband met haar organisaties 
van tornooien en kampioenschappen een stevige 
reputatie van degelijkheid had opgebouwd, bleef er 
toch een minpuntje, te weten de minder goede staat 
van enkele pleinen. Om dit minpuntje weg te werken 
besloot het clubbestuur een deel van de pleinen te 
vernieuwen door een bak aan te leggen met 15 plei-
nen van 2,5m op 15m en 2 pleinen van 3m op 15m.

Maar ja, zo een ingreep laten uitvoeren kost een pak 
geld en daarom besloten de “jongeren” in de club de 
handen uit de mouwen te steken en de karwei op zich 
te nemen.

Op het sluitingstornooi van 22 september werden de 
nieuwe pleinen, onder meer dan gewone belangstel-
ling, officieel in gebruik genomen.

Een dikke proficiat en dank aan allen die geholpen 
hebben om dit te verwezenlijken.

 Jean Huygens

Trofee 50+

Tussen alle clubtornooien, provinciale, Vlaamse en 
Belgische kampioenschappen door wordt er door 
PFV Limburg in onze provincie ook nog de Trofee 50+ 
georganiseerd. Deze Trofee 50+ wordt gespeeld over 
10 wedstrijden, telkens op woensdagnamiddag en ge-
spreid over 10 verschillende Limburgse petanqueloca-
ties. Om te mogen deelnemen moet men als speler be-
schikken over een competitieve licentie en zoals in de 
titel wordt vermeld, 50 jaar geworden zijn. Er wordt in 2 
reeksen gespeeld, namelijk de “Heren/Heren gemengd” 
en de “Dames”. Beide reeksen spelen apart in doublet 
en iedere namiddag is goed voor 3 spelbeurten. 

De Limburgse Trofee 50+ beperkt zich inmiddels niet 
alleen meer tot deelnemers uit onze eigen provincie. 
Er melden zich bij de inschrijving ook steeds meer en 
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meer doubletten uit andere provincies en zelfs uit Ne-
derland komen er spelers afgezakt om deel te nemen 
aan onze Trofee 50+. Dat dit een succesvol petanque-
evenement geworden is, is ook reeds gebleken uit 
de talrijke deelnames van vorige jaren. De opkomst is 
dan ook meer dan succesrijk te noemen en groeit nog 
jaarlijks aan.

Om als club een speeldag te mogen en te kunnen 
inrichten moet de inrichtende club momenteel reeds 
over minimum 45 buitenpleinen beschikken (want 
het aantal deelnemers blijft jaar na jaar maar stijgen). 
Met 45 pleinen kunnen er 90 doubletten of omge-
rekend 180 spelers hun gading vinden. Er is nog een 
voorwaarde die moet vervuld worden: om iedereen 3 
spelbeurten te laten spelen moet de inrichtende club 
een reserve doublet voorzien om bij oneven inschrij-
ving het reserveteam te kunnen inschakelen en zo 
de inschrijving even af te sluiten. Enkel bij een even 
inschrijving kan iedereen 3 spelbeurten spelen en is 
er van een vrijloting geen sprake. Daar de trofee 50+ 
geen kampioenschap is, is mixen toegelaten, wat ook 
op regelmatige basis wordt toegepast. Men is ver-

der ook niet verplicht om aan alle wedstijden deel te 
nemen.

De 10e en laatste wedstrijd wordt afgesloten met een 
traktatie (koffie met een stuk Limburgse vla) en de 
deelnemers die aan minimum 6 van de 10 wedstrijden 
hebben deelgenomen, ontvangen een aandenken aan 
de voorbije Trofee 50+, dit laatste aangeboden door 
PFV Limburg.

Een mooi initiatief van PFV Limburg, wat door de ver-
schillende Limburgse clubs en vooral alle deelnemers 
meer dan geapprecieerd wordt. Dit blijkt in de praktijk 
ook en wordt omgezet door een talrijk deelnemers-
veld.

Bent u 50 jaar en hebt u nog nooit deelgenomen aan 
de Limburgse Trofee 50+? Zoek dan eens een ploeg-
maat om een doublet te vormen, schrijf u in en kom 
eens op een vooraf geplande datum naar één van de 
locaties die in 2014 zullen bekend gemaakt worden. 
Uw inspanning wordt zeker beloond, het is werkelijk de 
moeite waard. 

Herman Croymans 

Vlaamse Interclub Beker Senioren

1 september 2013 was het verzamelen geblazen in 
de provincie Antwerpen, namelijk te PC Niel, voor 
de Vlaamse Interclub beker voor Senioren Heren en 
Dames. De geplaatste clubs uit de Vlaamse provincies 
moesten het in PC Niel tegen elkaar opnemen in het 
laatste Vlaamse kampioenschap van 2013. Volgens het 
quorum, opgelegd door PFV, mochten er voor onze 
provincie 4 heren- en 2 damesclubs vertegenwoordigd 
zijn op dit kampioenschap. De gegadigde clubs voor 
de provincie Limburg waren: 

PC Genenbos, PC Boekt, PC St Truiden en PC Tongeren 
bij de heren.

PC Boekt en PC Olympia bij de dames.

Zij hadden de beste uitslagen behaald op de PIB Senio-
ren in het voorjaar 2013 in PC Tongeren.

Onze Limburgers hebben alweer hun beste beentje 
voorgezet, wat is waar te nemen in de uitslag.

Bij de heren was er zelfs een duel tussen PC Boekt en 
PC Genenbos. Ze hielden gelijke tred in het aantal ge-
wonnen spelen, zodat het aantal overpunten besliste 
over de uiteindelijke eindstand.

Bij de Heren:

1e Plaats: PC Boekt     
12 gewonnen spelbeurten en 87 overpunten.

2e Plaats: PC Genenbos   
12 gewonnen spelbeurten en 50 overpunten.

Proficiat mannen van Limburg

7e Plaats: PC St Truiden    
10 gewonnen spelbeurten en 38 overpunten.

8e Plaats: PC Tongeren    
6 gewonnen spelbeurten en 1 overpunt.

Bij de Dames:

5e Plaats: PC Boekt     
10 gewonnen spelbeurten en 1 overpunt.

6e Plaats: PC Olympia    
9 gewonnen spelbeurten en 18 overpunten.

Proficiat voor de goede Limburgse resultaten. 

Herman Croymans 
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Wintercompetitie 2013-2014

“De zomer is vergan-
gen” is de tekst van 
een zeer oud liedje. Zo 
is ook de zeer mooie 
zomer van 2013 weer 
voorbij. Samen met 
de zomer is ook het 
zomerseizoen petan-
que geëindigd en 
onmiddellijk na die 
buitengewoon mooie 
zomer moesten de 

buitenpleinen geruild worden voor de binnenpleinen, 
wat elk jaar toch wel voor iedere speler even enige 
aanpassing vergt.

De agenda’s - Natio-
naal, federaal en pro-
vinciaal - op mekaar 
afstemmen was ook 
weer geen gemakkelij-
ke klus, maar zoals alle 

jaren zijn we er ook dit jaar weer in gelukt. De agenda 
van de 50+ competitie daarentegen was ietwat ge-
makkelijker, buiten enkele vragen en soms eisen van 
sommige clubs. Uiteindelijk zijn de kalenders voor de 
competitie van 2013-2014 dan toch voor de start van 
de wintercompetitie klaar geraakt.

Hoe ziet de competitie in de provincie Limburg er uit:

1.  Nationaal vertegenwoordigt PC Genenbos reeds 
jaren onze provincie in 2e nationale afdeling.

2.  In 1e federale zijn PC Zig Zag en PC Boekt ge-
vestigde waarden. PC St-Truiden en PC Olympia 
daarentegen zijn onze Limburgse nieuwkomers in 
1e federale.

3.  PC Tongeren moet het alleen waarmaken in 2e 
federale afdeling.

4.  Wij mogen zeker onze dames niet vergeten. Onze 
damesploeg van PFV Limburg is samengesteld uit 
speelsters uit verschillende Limburgse clubs. Zij spe-
len hun wedstrijden op de terreinen van PC Genk. 

 Bij de heren vermelden wij dat PC St-Truiden, bij 
gebrek aan binnenterreinen, hun federale wedstrij-
den gaat spelen op de terreinen van PC Genen-
bos. Ondertussen is er wel een oplossing voor dit 
probleem en zal PC St-Truiden volgend jaar spelen 
op haar eigen binnenpleinen in één van de lokalen 
in het voetbalstadion van STVV op Stayen. 

5.  Op provinciaal niveau gaat Limburg met 32 ploe-
gen in competitie, verdeeld over 3 reeksen.

6.  In de 50+ competitie spelen er 55 ploegen onder-
verdeeld in 5 afdelingen.

Evenals in de federale afdeling moet er door PC St-
Truiden uithuizig gespeeld worden zowel provinciaal 
als in de 50+ competitie. 

Buiten de competitieve wedstrijdkalender zijn alle vrije 
zaterdagen, zondagen en woensdagen bezet met win-
terkampioenschappen of wintertornooien, behalve op 
de geplande inhaaldagen. Het belooft in Limburg weer 
een drukke winterperiode te worden.

Bij het lezen van dit artikel zijn er reeds een aantal wed-
strijden gespeeld in de wintercompetitie en is de strijd 
voor de ereplaatsen in elke reeks al volop bezig.

Wij hopen verder op een spannende, maar vooral 
sportieve winter voor elke deelnemende ploeg zowel 
in de competitie als in de winterkampioenschappen en 
de wintertornooien.

“Dat de beste mogen winnen”

Herman Croymans
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Uit de media
Oudste petanqueclub viert 50ste verjaardag

Het bestuur van De Bevers is vorig weekend gehuldigd. 

WAREGEM - De Waregemse petanqueclub De Bevers is 
vijftig jaar jong. De oudste club van de provincie heeft 
wellicht ook de mooiste lokalen van West-Vlaanderen. 
‘Onze Boulodroom is ronduit uniek.’

Petanqueclub De Bevers is vijftig jaar oud. Daarmee 
zijn De Bevers de oudste club van West-Vlaanderen. 
De club telt ondertussen 86 leden en speelt met acht 
ploegen competitiewedstrijden.

Vooral 50-plussers maken deel uit van de club. ‘Jonge 
leden aantrekken blijf moeilijk’, zegt ondervoorzitster 
Monique De Witte. ‘Maar dat is niet erg, met 50-plussers 
is het ook plezant.’ 

In maart van dit jaar kreeg de club de titel van konink-
lijke vereniging van voormalig koning Albert II. ‘Een 
hele eer’, zegt Vancauwenberghe. ‘Zeker als je weet dat 
we pas de tweede petanqueclub zijn die de titel kreeg.’

Geen Waregemse roots 

Petanqueclub De Bevers werd opgericht in 1963 in 
Bevere bij Oudenaarde. De club heeft dus geen Wa-
regemse roots, in tegenstelling tot wat velen denken. 
‘De oprichting vond plaats in café De Engel in Bevere, 
vandaar ook onze naam’, vertelt voorzitter Noël Vancau-
wenberghe. 

De Bevers speelden in de beginjaren vooral wedstrij-
den in Gent. Het was begin jaren ’80 dat de eerste 
Waregemnaren lid werden van de vereniging. Die 
waren enorm geëngageerd en zochten al snel naar 
een nieuw lokaal. In 1985 verhuisde de club naar café 
Beiaard op de markt in Waregem. 

Unieke boulodroom

Maar petanque spelen in een café is verre van ideaal. 
‘Door een samenwerking met – de toen nog gemeen-
te – Waregem konden we uitwijken naar een ruimte 
onder winkelcentrum ’t Pand’, zegt ondervoorzitster 
Monique De Witte. Dertien jaar lang waren De Bevers 
thuis onder het winkelcentrum, maar toen besloot het 
stadsbestuur zelf gebruik te maken van de ruimte. De 
Bevers kregen dan maar de vraag om op te schuiven.

De club maakte van de nood een deugd. Op 30 
september 1994 wijdde Raf Decabooter, toenmalig 
schepen van Sport, de Boulodroom in.

‘Onze Boulodroom, in de Meersstraat, is nog steeds het 
paradepaardje van de club. We hebben tien terreinen: 
zowel binnen als buiten. Er is plaats voor 170 mensen. 
Zo’n lokaal is een unicum in de provincie.’ 

Bron: Het Nieuwsblad, vrijdag 27 september 2013. 

Auteur: Karen Verhulst
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Petanqueclub vindt onderdak op Stayen

SINT-TRUIDEN - Na een zwerftocht van vijf jaar krijgt de 
Truiense petanqueclub (PCST) eindelijk een onderko-
men op Stayen. De stad, nv Stayen en de club sloten 
een overeenkomst voor tien jaar af. PCST mag twaalf 
petanquebanen onder tribune Oost aanleggen.

‘Eindelijk’, zuchtte PCST-voorzitter Danny Tits gisteren 
bij de voorstelling van de nieuwe accommodatie 
onder de Oost-tribune. ‘We zijn al enkele jaren op zoek 
naar een geschikte overdekte locatie. In de Belgacom-
site moesten we weg voor de bouw van een nieuw 
complex. In de stadsgebouwen op het industrieterrein 
Schurhoven mocht geen recreatie gehuisvest worden. 
Het voorstel om in Velm onderdak te krijgen in een 
loods was te duur. We stonden op straat en moeten 
de competitie van dit jaar elders afwerken. De leden 
werden ongeduldig en agressief, en zagen het voor 
volgend jaar niet meer zitten. Ze vreesden voor het 
voortbestaan van de club als er geen oplossing werd 
gevonden. De voorbije weken kwam dan tot onze 
grote opluchting een voorstel van de stad en de nv 
Stayen. Nog voor het einde van dit jaar kunnen we 
gebruikmaken van de nieuwe banen.’ 

In praatcafé

Onder tribune Oost van het voetbalstadion mogen de 
petanquers een twaalftal indoorbanen aanleggen. Nv 
Stayen stelt de ruimte voor tien jaar gratis ter beschik-
king van de stad. De club wordt gehuisvest in het 
praatcafé waar supporters bij thuiswedstrijden samen-
komen. Die ruimte wordt voortaan dubbel gebruikt. 
Boven de banen komt een vloer van 10 cm. De club 
verwijdert de vloerelementen voor de thuiswedstrij-
den, zodat de supporters geen hinder ondervinden. 
De investeringskosten voor de stad bedragen tussen 
de 20.000 en 30.000 euro. De club betaalt een maande-
lijkse vergoeding. 

‘De petanque-installaties zijn niet uitsluitend voor de 
leden van PCST bestemd. Alle Truiense petanquers die 
overdekt een balletje willen gooien, kunnen op Stayen 
terecht’, zegt schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V). 
‘Eindelijk hebben we een haalbare oplossing gevonden 
in een samenwerkingsverband tussen de stad en de 
privé. De club ligt nu in een recreatiezone en we kop-
pelen zo sportfaciliteiten aan elkaar’, licht burgemees-
ter Veerle Heeren (CD&V) de overeenkomst toe. ‘Voor 
Stayen is dit een versterking van de site met een bijko-
mende sportactiviteit’, zeggen Marieke Höfte, voorzitter 
van nv Stayen, en sitemanager Peter Onkelinx. 

PCST neemt deel aan wintercompetities en heeft 120 
leden, de stad telt vijftien petanqueclubs met in totaal 
honderd buitenbanen. Een vijfhonderdtal Truienaren 
zijn aangesloten bij een club.

Bron: Het Nieuwsblad, dinsdag 24 september 2013. 
Auteur: Els

Marieke Höfte, Veerle Heeren, Danny Tits en Carl Nijssens  
speelden een eerste petanquebaan in.
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Overdekte petanquehal en skateterrein naast Westrand 
Bal-o-droom eind volgend jaar klaar

DILBEEK - Volgend jaar start de bouw van een bal-
o-droom en een skatepark achter Westrand, op het 
voormalige Blosoterrein.

Twee jaar al is de gemeente Dilbeek bezig met de 
plannen voor een bal-o-droom op de vroegere Blo-
soterreinen achter Westrand. ‘Het dossier heeft langer 
aangesleept dan verwacht’, geeft schepen van Finan-
ciën Jef Vanderoost (CD&V) toe. ‘De bal-o-droom komt 
vlak achter Westrand en naast natuurgebied de Wolfs-
putten. Stedenbouwkundig was dit geen eenvoudig 
dossier. Een loods zoals de meeste petanquehallen was 
hier uit den boze. Het was een veel complexer bouw-
dossier.’

Petanque

De werken starten begin volgend jaar en duren een 
jaar.

De bal-o-droom wordt een overdekte petanquehal 
van 600 vierkante meter met negen petanquebanen 
en een cafetaria. Buiten kunnen nog eens maximaal 
24 veldjes afgebakend worden. De petanquehal krijgt 
negen banen, geschikt voor competitie. Er komen een 
kleedruimte, een bar en sanitair.

Een koepel van verschillende petanqueclubs wil de 
terreinen uitbaten, maar die afspraken moeten nog 
gemaakt worden. Zo'n koepel zou al snel meer dan 
tweehonderd leden tellen.

De bal-o-droom kost Dilbeek 700.000 euro. De provin-
cie komt over de brug met een subsidie van 75.000 
euro.‘Veel geld, maar petanque is in Dilbeek een zeer 
populaire sport’, zegt N-VA’er Frank De Dobbeleer, 
schepen van Sport. ‘Onder meer Sint-Alena Petanque 
66 en Petanqueclub Savio zullen gebruik maken van de 

infrastructuur. Samen tellen ze 250 leden. Beide clubs 
moeten nu spelen op privé-terreinen en in erg slechte 
omstandigheden’, zegt de N-VA-schepen. ‘Bovendien 
wordt de bal-o-droom een ontmoetingsplaats waar bij-
voorbeeld ook mensen van rusthuizen terecht kunnen.’

Nieuw skateterrein

Het project kan gerealiseerd worden in combinatie 
met een nieuw, ruim skateterrein van 100 vierkante 
meter. Het ontwerp daarvan verliep in nauwe samen-
spraak met de skaters die van het oude terrein gebruik 
maken.

Het nieuwe skatepark komt tussen de bal-o-droom en 
de bibliotheek en kost 250.000 euro. Als de vergun-
ningen probleemloos worden afgeleverd, zouden ook 
hier de werken begin 2014 kunnen beginnen en kan 
de officiële opening van beide projecten misschien 
gelijktijdig gebeuren.

Bron: Het Nieuwsblad, woensdag 13 november 2013 
Auteur: Ingrid Depraetere
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Einduitslag jeugdcircuit 2013
Nota: einduitslag is het resultaat van de 4 beste JC/speler

Miniemen
Gewonnen plus-min

1 Kimberly Thomas 11 58
2 Gregory Thysbaert 10 45
3 Sibren Calier 9 42
4 Siemen Claes 9 42
5 Dries Wollants 7 -9
6 Vic Wollants 5 -14
7 Matthew Bens 2 8
8 Joran Bens 1 -16
9 Meskens Kenji 0 -20

Cadetten
Gewonnen plus-min

1 Sacha De Koninck 9 52
2 Ines Mannaerts 9 29
3 Haike Duyvejonck 8 55
4 Lennert Daniels 6 41
5 Jonas Duyvejonck 6 25
6 Ina Renders 6 -5
7 Nick Thomas 6 -8
8 kyano Van Meerhaeghe 6 -28
9 Wietse De Weerdt 4 -13

10 Thomas Bens 3 23
11 Lucas De Groof 3 -19
12 Kimberly Thomas 2 15
13 Jens Rombout 2 -2
14 Jordy Cockx 1 -11

Junioren
Gewonnen plus-min

1 Jordi De Crée 13 98
2 Thomas Thomas 13 88
3 Cedric Smulders 13 79
4 Gregory Kausse 9 43
5 Bram De Vos 9 26
6 Geoffrey/Jessica Kausse/Meskens 8 -13
7 Laurent Verschaeve 7 2
8 Sam Van Malder 7 -22
9 Kiany Deschouwer 6 0

10 Thijs Deneir 4 28
11 Victoria Tumba Thsimanga 4 -23
12 Glenn De Groof 2 12
13 Ines Mannaerts 2 6
14 Christophe Cockx 2 5
15 Nicky Cockx 2 3
16 Tiffany Cockx 0 -24
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Vlaamse kampioenschappen
VIB Senioren – PC Niel (1 september)

HEREN DAMES

Club
Aantal 
ovw.

+ / - 
Punten

Club
Aantal 
ovw.

+ / - 
Punten

1 Pc Boekt - LIMB 12  87 1 PC Lier - ANT 12  54
2 PC Genenbos - LIMB 12  50 2 PC Haeseveld - OVL 10  56
3 De Gulden Kamer - WVL 11  72 3 PC Singel - VBBH 10  43
4 PC Reynaert - OVL 11  38 4 PC De Lindepet - ANT 10  35
5 PC L’Amigos - VBBH 11  31 5 PC Boekt - LIMB 10  1
6 PC Schorpioen - OVL 10  45 6 PC Olympia - LIMB 9  18
7 PC St-Truiden - LIMB 10  38 7 PC Boom - ANT 8  6
8 PC 13 Tongeren - LIMB 6  1 8 L’Amigos - VBBH 7  24
9 PC Lier - ANT 6 -7 9 PC Verbroedering - OVL 7  6

10 PC Niel - ANT 6 -43 10 PC Apollo - OVL 7 -6
11 PC Verbroedering - OVL 5 -26 11 Oostendse PC - WVL 7 -37
12 PC Haeseveld - OVL 5 -34 12 PC Niel - ANT 6 -14
13 PC Gullegem - WVL 5 -56 13 PC De Gulden Kamer - WVL 5 -27
14 PC De Vrienden - VBBH 4 -74 14 PC De Blockskes - VBBH 4 -42
15 PC Bernardus - ANT 3 -49 15 PC Omega - OVL 4 -57
16 PC Olympia - LIMB 3 -73 16 PC Okapi - WVL 4 -60

Belgische kampioenschappen
BIB veteranen – Pachy Waterloo (11 september)

HEREN DAMES

Cat. Pl. Club Cat. Pl. Club

1 1 Elite 1 1 Elite
1 2 For Ever 1 2 R.P.U.C.
1 3 PC Schorpioen 1 3 Pachy Waterloo
1 4 Boule Esneutoise 1 4 Le Paradis
2 1 PC Wemmel 2 1 PC Genenbos
2 2 PC Hof Ter Burst 2 2 PK De Evers
2 3 Pachy Waterloo 2 3 PC Haeseveld
2 4 PC Genenbos 2 4 PC Patijntje

BIB senioren – Baudour (15 september)
HEREN DAMES

Cat. Pl. Club Cat. Pl. Club

1 1 PC Schorpioen 1 1 Elite
1 2 R. Joli-Bois 1 2 Lamine
1 3 Fanny Visétoise 1 3 Le Paradis
1 3 Elite 1 3 PC L'Amigos
1 5 Pachy Waterloo 1 5 PC Haeseveld
1 5 PC L'Amigos 1 5 R. Saint-Servais
1 5 La Moisson 1 5 PC Lier
1 5 PC Genenbos 1 5 PC Boom
2 1 Les Aclots 2 1 Singel PC
2 2 PC Sint-Truiden 2 2 PC Olympia
2 3 Lessines 2 3 PC Boekt
2 3 Rose Rouge 2 3 R. Nivelloise
2 5 PC de Gulden Kamer 2 5 PC De Lindepet
2 5 PC Boekt 2 5 Les Carolos
2 5 PC 13 Tongeren 2 5 Rose Rouge
2 5 PC Reynaert 2 5 Pays d'Ath
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Uitslag damesontmoeting  
PFV-FBFP

11 november – jaarlijkse vaste afspraak voor de ontmoeting tussen de dames van de PFV en de Waalse dames 
van de FBFP. 

Dit jaar was het opnieuw de beurt aan de PFV om de organisatie aan één van haar clubs toe te kennen. Enkele 
clubs stelden zich dan ook kandidaat, maar uiteindelijk werd de organisatie in volle vertrouwen toegekend aan 
Interlommel Petanque. Na afloop is gebleken dat zij dit vertrouwen niet hebben beschaamd en een uitstekende 
organisatie op touw hebben gezet.

Om 9 uur werd gestart met de eerste van in totaal zeven ronden die op tijd werden gespeeld. Na een eindover-
winning van onze Vlaamse dames in 2012, moesten onze ploegen dit jaar hun meerdere erkennen in hun Waalse 
vriendinnen.

P.F.V. F.B.F.P.
PL. OVW PV PT + / - P EQ V PP PC + / - P

101 PFV 1 3 55 57 -2 201 4 57 55 2
102 PFV 2 3 63 58 5 202 4 58 63 -5
103 OVL. 1 38 82 -44 203 6 82 38 44
104 ANT. 3 58 80 -22 204 4 80 58 22
105 LIM. 2 39 61 -22 205 5 61 39 22

106 VB-BH 5 65 48 17 206 2 48 65 -17
107 WVL. 3 60 66 -6 207 4 66 60 6

378 452 -74 29 452 378 74

P.F.V.   F.B.F.P.
20 29
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Kalender wintertornooien '13-'14
Dag Datum Uur Locatie Tornooi Formule

December
vrijdag 06/dec 14u00 PC Gent H/G 50+ triplet ronden

zaterdag 14/dec 14u00 KPC Mistral H/G 50+ triplet ronden
dinsdag 17/dec 14u00 Oostendse Petanque Club 2 Heren - 1 Dame - 50 plus 4 ronden 

woensdag 18/dec 14u00 PC Schorpioen H/G 50+ triplet
donderdag 19/dec 19u30 PC Alosta schifting 1 H/G doublet (Jeannot Backaert)

vrijdag 20/dec 19u00 PC Genenbos I.C.T. Clubbesturen - triplet
19u30 PC Alosta schifting 2 H/G doublet (Jeannot Backaert)

maandag 23/dec 19u30 PC Alosta schifting 3 H/G doublet (Jeannot Backaert)
woensdag 25/dec 19u30 PC Alosta schifting 4 H/G doublet (Jeannot Backaert)
donderdag 26/dec 13u00 PC Boekt doublet 50+

14u00 PC Colora Roeselare H/G doublet 4 ronden 
19u30 PC Alosta 2 dames + 1 heer, schifting + finale poules

vrijdag 27/dec 19u00 PC Boekt doublet - dame/heer gemengd
19u30 PC Alosta schifting 5 H/G doublet (Jeannot Backaert)

zaterdag 28/dec 10u00 PC Niel 2 heren + 1 dame 4R, 1/2, finale
13u00 PC Alosta schifting 6 H/G doublet (Jeannot Backaert)
19u30 PC Alosta schifting 7 H/G doublet (Jeannot Backaert)

zondag 29/dec 13u00 PC Alosta H/G doublet finaledag  (Jeannot Backaert) poules
13u00 PC Boekt triplet heren / heren gemengd

Januari
donderdag 02/jan 13u00 PC Alosta H/G triplet 50+ 4R, 1/2, finale

zaterdag 04/jan 13u00 PC Aartselaar 2 heren + 1 dame 4 ronden 
zondag 05/jan 14u00 PC De Zeemeermin Middelkerke Dames doublet 4 ronden 

woensdag 08/jan 13u30 PC Horizon triplet 50+
donderdag 09/jan 14u00 Oostendse Petanque Club H/G doublet 50 plus 4 ronden 

Februari
zaterdag 01/feb 14u00 PC Schorpioen H/G triplet
zaterdag 15/feb 14u00 PC Haeseveld H/G 1 heer + 1 dame doublet
zaterdag 22/feb PFV Algemene Statutaire Vergadering PFV
zondag 23/feb 13u30 PC Horizon triplet heren - heren gemengd

woensdag 26/feb 14u00 PFV Oost-Vlaanderen Indoor 50+ schiftingen
Maart

zaterdag 01/mrt 14u00 PC Haeseveld jeugdtornooi doublet 4 ronden 
woensdag 05/mrt 10u00 PFV Oost-Vlaanderen Indoor 50+ finale 4 ronden 
zaterdag 08/mrt 14u00 PC Haeseveld H/G 50+, 1 heer + 1 dame doublet
zaterdag 15/mrt 14u00 PC De Linde Ruddervoorde 2 Heren - 1 Dame 

14u00 PC Patijntje H/G triplet ronden
zondag 16/mrt PFV start transferperiode 4 ronden 

woensdag 19/mrt 14u00 PC Omega H/G 50+ triplet
zaterdag 22/mrt 13u00 PC Aartselaar 2 dames + 1 heer 4 ronden

14u00 PFV eindronde PFV
14u00 PC De Vrienden wintertornooi tripletten
19u00 PC Singel 1e schifting Masters Heren

zondag 23/mrt 10u00 PC Singel Masters Dames
14u00 PFV Oost-Vlaanderen Indoor senioren schifting

maandag 24/mrt 19u00 PC Singel 1e schifting Masters Heren ronden
dindsdag 25/mrt 19u00 PC Singel 1e schifting Masters Heren 4 ronden 
woensdag 26/mrt 14u00 PC Haeseveld H/G 50+ triplet
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donderdag 27/mrt 14u00 Oostendse Petanque Club Dames doublet -  50 plus 
19u00 PC Singel 1e schifting Masters Heren

zaterdag 29/mrt 10u00 PC Oetervallei provinciaal winterkampioenschap 1e afdeling 4 R /ev. finale
10u00 PC Kelchteren provinciaal winterkampioenschap 2e afdeling
13u30 PC Okapi Zwevegem H/G Triplet ronden
14u00 PC Singel 1e schifting Masters Heren
14u00 PC Reynaert H/G 50+ triplet

zondag 30/mrt 10u00 PFV Oost-Vlaanderen Indoor senioren finale
10u00 PC Maaseik provinciaal winterkampioenschap 3e afdeling
10u00 PC Eisden provinciaal winterkampioenschap dames
12u00 PC Singel FIINALE MASTERS
13u30 PC Koksijde H/G Triplet 

April
dinsdag 01/apr 13u30 PC Genenbos triplet 50+ 4 ronden 

woensdag 02/apr 10u00 Sparrendal - Lommel eventuele schiftingen 50+ (1-2) 4 ronden 
10u00 Pelt - Boekt eventuele schiftingen 50+ (3-4-5)
14u00 PC Stekene H/G 50+ triplet 3R, 1/2, finale

donderdag 03/apr 13u00 PC Mol triplet 50+
13u30 PC De Bevers Waregem H/G triplet - 50 plus -  van zelfde club 
13u30 PC Oetervallei triplet 50+

zaterdag 05/apr 10u00 PC Mol triplet
13u30 PC Genenbos doublet heren - gemengd
14u00 PC Haeseveld H/G triplet

zondag 06/apr 13u30 PC Genenbos doublet dame-heer gemengd
14u00 PC Eeklo H/G triplet 4 ronden 

woensdag 09/apr 10u00 PC Genenbos provinciaal winterkampioenschap 50+ (1-2)
10u00 PC De Berk provinciaal winterkampioenschap 50+ (3-4-5)
14u00 PC Omega 50+ dames doublet

donderdag 10/apr 14u00 Nieuwpoortse PC 2 Heren - 1 Dame 50 plus 
zaterdag 12/apr 12u00 PC Olympia triplet heren - gemengd 4 ronden 

14u00 PC Reynaert H/G triplet
zondag 13/apr 13u30 PC Olympia doublet dame-heer gemengd

14u00 PC Omega H/G triplet ronden
dinsdag 15/apr 13u00 PC Ponderosa triplet 50+ 4 ronden 

23u59 PFV einde transferperiode 12 uren
woensdag 16/apr 13u30 PC Olympia triplet 50+ 4 ronden 

14u00 PC Patijntje H/G 50+ triplet
donderdag 17/apr 13u00 PC Niel doubletten 50+ 4 ronden 

zaterdag 19/apr 9u00 PC Aartselaar triplet - minstens 1 dame
13u30 PC De Bevers Waregem H/G triplet 
13u30 PC Oetervallei triplet heren - gemengd
14u00 PC Haeseveld dames doublet

zondag 20/apr 14u00 PC Gent H/G triplet
maandag 21/apr 9u00 PFV Oost-Vlaanderen VK Jeugd ronden

13u30 PC Kelchteren triplet heren - gemengd 4 ronden 
14u00 PC Gent H/G triplet minimum 1 dame

woensdag 23/apr 13u30 PC Kelchteren triplet 50+
14u00 PC Zelzate H/G 50+ triplet 4 ronden 

donderdag 24/apr 13u00 PC Bernardus doubletten 50+
zaterdag 26/apr 13u30 PC Sparrendal triplet heren - gemengd

14u00 PC Verbroedering H/G triplet
zondag 27/apr 13u00 PC Bernardus triplet

woensdag 30/apr 13u30 PC Sparrendal triplet 50+
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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 18j oud zijn en maximaal 55j op de dag van het examen 

 Een wachttijd naleven van 3 jaar 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: Herman Hillen, Kard. Van Roeystraat 16 - 2340 Beerse 

Limburg: Peter Troonbeeckx, Zandstraat 13 - 3945 Ham 

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

VB&BH: Emiel Schaerlaecken, Kerselaarlaan 72 - 1880 Kapelle 

West-Vlaanderen: Freddy Vandeginste, Koekuitstraat 9 -  

       8640 Westvleteren 

 

Hoe scheidsrechter worden? 2014 

Inschrijvingsformulier  
 
Naam:____________________________________________________________ 
Voornaam:________________________________________________________ 
Leeftijd:_________________________________________________________ 
Licentienummer:___________________________________________________ 
Club:_____________________________________________________________ 
Adres:___________________________________________________________ 
Telefoon/GSM:____________________________________________________ 
E-mail adres:______________________________________________________ 
 
Dit formulier via uw club overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters  
Commissie voor 15 februari 2014.  

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 

15 maart 2014 
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FEDERAAL 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 

 Provinciaal scheidsrechter zijn sedert ten minste 2 jaar 

 Tenminste 20j oud zijn en maximaal 55j op de dag van het examen 

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

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

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: Herman Hillen, Kard. Van Roeystraat 16 - 2340 Beerse 

Limburg: Peter Troonbeeckx, Zandstraat 13 - 3945 Ham 

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

VB&BH: Emiel Schaerlaecken, Kerselaarlaan 72 - 1880 Kapelle 

West-Vlaanderen: Freddy Vandeginste, Koekuitstraat 9 -  

       8640 Westvleteren 

 
 

Hoe scheidsrechter worden? 2014 

Inschrijvingsformulier  
 
Naam:____________________________________________________________ 
Voornaam:________________________________________________________ 
Leeftijd:_________________________________________________________ 
Licentienummer:____________________________________________________ 
Club:______________________________________________________________ 
Adres:_____________________________________________________________ 
Telefoon/GSM:___________________________________________________ 
E-mail adres:_______________________________________________________ 
 
Dit formulier via uw club overmaken aan de Federale Scheidsrechters  
Commissie voor 15 februari 2014.  

Het examen omvat: 

 IPR 

 Rol van de scheids-
rechter 

 Rol van de jury 

 Rol van de federaal 
afgevaardigde 

 Federale kampioen-
schappen 

 

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

15 maart 2014 
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Dag van de Veteranen
Vrijdag 5 september

8u00-8u30 aankomst KRC-Genk stadion

Ontvangst met koffie en koek

9u00-11u30 rondleiding in de  Cristal-Arena

12u00 middagmaal

14u00 tornooi

18u00 prijsuitreiking

Dag van de Besturen
Zaterdag 6 september

8u00-8u30 aankomst in “De Moffel” te Lommel

Ontvangst met koffie en koek

9u00 Busvervoer naar Lommel + bezoek aan het Huis van glas en stadscentrum

11u30 vervoer naar “De Moffel”

12u00 middagmaal

14u00 tornooi

18u00 prijsuitreiking en receptie
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Schorsingen
Lijst effectieve schorsingen

PINNOCK Frank – pc Esseghem – lic. nr. 05079 
Geschorst voor alle wintercompetities van 19/10/2013 tot 19/02/2014 + €100 boete

VANDECASTEELE Pierre – pc Moeskroen – lic.nr. 04242 
Geschorst van 16/04/2013 tot 16/05/2015 + €1025 boete

Schorsing is verlopen maar boete werd niet betaald

PARET Denis – pc Ronsische Senioren – lic. Nr. 10737 
Geschorst van 05/09/2013 tot 05/11/2013 + €75 boete 

Volgende speler heeft een effectieve schorsing  
maar heeft zijn licentie niet ingeleverd

De schorsing begint pas te lopen van zodra de licentie ingeleverd wordt en de boete betaald is.

DE WINNE Tony – pc Alosta – lic. Nr. 06868 
2 maand schorsing + € 75 boete

Aangepast 19 november 2013
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INITIATOR PETANQUE 

In 2014 werkt de PFV opnieuw mee aan de kwaliteitsverbetering van de petanquesport. 
Dit maken we mogelijk door, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, de erkende 
initiatorcursus te organiseren. 
 

Hebt u een passie voor de petanquesport? Streeft u er naar uw eigen kennis te verruimen 
en deze kennis door te geven aan anderen? Geeft het jou een “kick” om je favoriete sport 
te doen leren en te zien leren? 
 

Dan is deze cursus zeker iets voor jou! 
 

De initiatorcursus bestaat uit: 
   *  een algemeen gedeelte (= module 1) 
   *  een sportspecifiek gedeelte (= module 2) 
   *  didactiek praktijk  (= module 3) 
 
Eerstvolgende data: 

   *  Algemeen gedeelte: U kan het algemeen gedeelte bij eender welke sporttak volgen. Dit geeft u 
 ruim de keuze om een geschikte datum te vinden. 
   *  Specifiek gedeelte + praktijk: (= modules 2 + 3) zaterdag 1 en zondag 2 maart + zaterda-
 gen 15, 22 en 29 maart en 20 april te Gent. Het examen wordt afgenomen op zaterdag 15 
 maart (module 2) en op zaterdag 29 maart (module 3). 
 
Voorwaarden tot deelname: 
   *  minstens 17 jaar worden in het jaar van de cursus 
 

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de Vlaamse Trainersschool en de PFV 
(www.pfv.be) of via tim-pennoit@pfv.be of telefonisch via 09/243.11.41 

Inschrijven voor de cursus is uitsluitend mogelijk via de website van de Vlaamse Trainersschool 
(www.blosos.be/vts). 
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P.C. SINGEL
Grimbergsesteenweg 99a te 1850 Grimbergen (gps 1853)

ORGANISEERT VOOR DE 12e MAAL

DE MASTERS 
Heren & Gemengd (in doubletten)

AANDACHT : Inschrijvingen alleen bij THEO GERREBOS

0474.34.57.24

INLEG : € 14.00 p/doublet

Data der schiftingen : Zaterdag 22/03/14 om 19 u 30

        Maandag 24/03/14 om 19 u 30

        Dinsdag 25/03/14 om 19 u 30

        Donderdag 27/03/14 om 19 u 30

        Zaterdag 29/03/14 om 14 u 00

FINALE : ZONDAG 30/03/14 om 12 u 00

DE MASTERS Dames (in doubletten)

Op zondag 23 maart 2014 om 10 u 00
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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 HemelHof meldt u met 
grote bedroefdheid het over-
lijden van de heer Staf Dillen, 
geboren op 11 mei 1937 en 
overleden op 39 augustus 
2013.

Staf was één van onze meest 
getrouwe aanwezigen in P.C. 
HemelHof, zelfs een Helpende 

Hand was niets teveel gevraagd. Bij de aanleg van 
de nieuwe buitenterreinen konden wij altijd op hem 
rekenen.

Op weg om te komen spelen in onze club is hij helaas 
verongelukt met de fiets. Wellicht is hij onwel geworden, 
gevallen en in de sloot terecht gekomen, met verdrin-
king als gevolg. Zijn tweelingbroer heeft hem gevonden.

Staf, wij gaan u zeker missen. Meerdere collega's van 
HemelHof hebben een traan weg gepinkt, maar dur-
ven wel hopen dat gij nu een balletje zult gooien in de 
Hof v/d Hemel samen met al de andere vrienden van 
het "petanque-ballen-spel" die u reeds voorgingen.

Met grote droefheid melden 
we het overlijden van een 
dierbaar lid van PC OMEGA, de 
heer Oswald Soetens.

Oswald werd geboren te Sint-
Kruis-Winkel op 14 juni 1935 
en is, omringd door zijn familie, 
zachtjes ingeslapen te Gent op 

1 september 2013.

Hij was verschillende jaren actief als speler in de win-
tercompetitie op zowel woensdag als zondag.

Wij leven mee met zijn echtgenote en wensen haar en 
de familie veel sterkte toe om deze zware klap te kun-
nen verwerken.

Spijts zijn heengaan zal Oswald blijven leven in onze 
herinnering. Dat hij ruste in vrede.

KPC De Bevers meldt u met 
diepe droefheid het overlijden 
van de heer, Arseen Vanneste, 
echtgenoot van Anna Maes, 
beiden lid sinds 2002.

Uitgerekend in de week dat KPC 
De Bevers alles aan het klaar-
maken was om haar 50-jarig 
bestaan te vieren, bereikte ons 
het droeve nieuws dat Arseen 

Vanneste was overleden. 

Arseen werd geboren te Ooigem op 1 mei 1937 en 
is thuis overleden op 17 september 2013. Hij speelde 
ontelbare wedstrijden voor de club, zowel op don-
derdag als op zondag. Er zijn weinig of geen spelers 
in de West-Vlaamse competitie die niet tegen Arseen 
hebben gespeeld.

Arseen was dan ook een begenadigd schutter, maar 
als het moest pointeerde hij als de beste. Klagen over 
een slechte bal van zijn ploegmaats was niet aan Ar-
seen besteed. “Volgende keer beter” was zijn lijfspreuk. 
Kortom, zowel sportief alsook op menselijk vlak is 
Arseen een groot verlies voor De Bevers.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, Anna, 
en de ganse familie.

Met diepe droefheid melden we u het overlijden van 
de heer Albert Bokken, lid van PC Oetervallei.

Albert werd geboren op 4 februari 1950 en is over-
leden op 2 oktober 2013. Wij betuigen ons oprecht 
medeleven en wensen veel sterkte aan de familie.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van 
mevrouw Marleen De Bode, levensgezellin van Alida 
Paske.
Marleen werd geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 
1954 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te 
Bornem op 5 oktober 2013. Wij wensen de familie en 
de vrienden veel sterkte.
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Het droevige nieuws van het 
overlijden van een monu-
ment uit de internationale 
petanquewereld heeft ons 
bereikt, met name het over-
lijden van de heer Herni Ber-
nard. Hij werd geboren op 4 
september 1920 en is tijdens 
zijn slaap overleden geduren-
de de nacht van vrijdag 27 op 
zaterdag 28 september 2013.

Zijn bestuurderscarrière in de petanquewerled begon 
al in het comité van het Franse departement Alpes Ma-
ritimes. In 1967 trad hij vervolgens toe tot het bestuur 
van de Franse petanquefederatie (FFPJP) om er in 1977 
als Voorzitter aan de slag te gaan. Een functie die hij 
bekleedde tot 1997, waarna hij vrijwillig ontslag nam.

Ondertussen werd hij in 1978 eveneens Voorzitter van 
de internationale petanquefederatie (FIPJP). Een functie 
die hij tot 2004, dus voor maar liefst 26 jaar, succesvol 
heeft uitgevoerd. Niet alleen door deze lange periode 
in het bestuur, maar vooral door zijn eerlijkheid, com-
petenties, klaar kijkende visie en verwezenlijkingen ge-
durende deze periode, kan gerust gezegd worden dat 
de petanquewereld een Grote Meneer heeft verloren. 

Hij zal niet worden vergeten.

Met verslagenheid melden 
wij u het overlijden van de 
heer Jef Schouteden, echt-
genoot van mevrouw Mia 
Vanhelden.

Hij was mede-oprichter van 
PC Ittervallei en bestuurslid 
van de fusieclub PC Oeterval-
lei.

Jef werd geboren in Opitter 
op 8 november 1933 en is 

zachtjes van ons heengegaan in het ZOL Campus St.-
Jan in Genk op 10 oktober 2013.

Wij betuigen ons oprecht medeleven bij het heengaan 
van Jef en wensen veel sterkte aan de familie.

Het bestuur en de leden van 
Kon. Petanque Mistral melden 
u met grote droefheid het 
overlijden van de heer Albert 
Janssens.

Albert werd geboren te Brussel 
op 17 september 1944 en is 
plotseling overleden te Zot-
tegem op 14 oktober 2013.

Veel sterkte aan familie en 
vrienden.

Met diepe droefheid melden wij u het 
overlijden van de heer Mathieu Her-
remans, stichter en voorzitter van PC 
Sparrendal-Lanaken en ex-lid van de 
Provinciale Raad van PFV Limburg.

Mathieu werd geboren te Lanaken op 
17 augustus 1940 en is aldaar plotseling thuis overle-
den op 18 oktober 2013.

Ons oprecht medeleven bij het heengaan van Mathieu. 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe. 

Met diepe droefheid mel-
den wij u het overlijden van 
de heer Carmelo Alaimo, 
weduwnaar van mevrouw 
Marie-Thérèse Bailleul.

Carmelo werd geboren te 
Hensies op 8 december 1954 
en is overleden in het Brug-
mann ziekenhuis te Laken op 
31 oktober 2013.

Onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden 
en wij wensen hen allen veel sterkte toe.

Met diepe droefenis meldt Wijnegem Petanque u het 
overlijden van de heer Willy Doppegieters.

In naam van het bestuur en de leden wensen wij de 
ganse familie en zijn vriendenkring veel sterkte.
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Verloren ballen

Verwisselde/verloren ballen 
1.  Er zijn verschillende petanqueballen gevonden in Lummen: 

 OBUT MATCH 110 / 690gr / 0041 
OBUT MATCH 115 / 690gr / A49 
M3 / 690gr / 3 XO77 
2110 / 680gr / 4 11A A026

 Is één van deze ballen van u of hebt u hierover meer informatie, dan kan u steeds contact opnemen via het 
e-mailadres: bennyclaespcgenebos@hotmail.com

2.  De petanquebal met kenmerken “OBUT MATCH 120 P54” werd verwisseld met een bal met de kenmerken 
“OBUT MATCH 115 E97”. Is dit uw petanquebal, dan kan u contact opnemen met Julien Van Daele via  
julien.kegel@telenet.be.

3.  De petanquebal met kenmerken “JB 720 X86, ø 73” werd verwisseld met een bal met kenmerken “JB 700 N91,  
ø 72”. Voor meer info kan u contact opnemen via het GSM-nummer 0496/49.00.13 of 0495/24.09.21



Info – Pub

36



Info – Pub

37

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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BOEKEN 

CATALOGEN

MAGAZINES

BROCHURES

AGENDA’S

KALENDERS

NOTEBOOKS

CROSSMEDIA PUBLISHING

Lannoo Drukkerij
Kasteelstraat 97 • 8700 Tielt • T +32 51 42 42 11
lannoo@lannooprint.be • www.lannooprint.be 

CREATIE

PREMEDIA

DRUKKERIJ

BINDERIJ 

LOGISTIEK

Petanque Club
Hemelhof

vzw

info
www.petanque-club-hemelhof.be

Gemeentepark 2930 Brasschaat

  

“ACTIEVER DAN OOIT”
                        --o--

SINGEL STROMBEEK
Pétanque club v.z.w.

9 ruime binnenbanen
open van 1.30 tot 19.00u

Grimbergsesteenweg 99A
1850 Grimbergen
Tel. (02)2670355

Hier had uw  
advertentie  

kunnen staan...

Meer info:  
tim-pennoit@pfv.be

HemelHof



Categorieën 2014 
Catégories 2014

Miniemen geboren van 2003 tot en met 2008 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 
Minimes nés de 2003 à 2008 (inclus) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten geboren van  2000 tot en met 2002 12, 13, 14 jaar
Cadets nés de 2000 à  2002 (inclus) 12, 13, 14 ans 

Junioren geboren van 1997 tot en met 1999 15, 16, 17 jaar
Juniors nés de 1997 à 1999 (inclus) 15, 16, 17 ans

Beloften geboren van 1992 tot en met 1996 18, 19, 20, 21, 22 jaar
Espoirs nés de 1992 à 1996 (inclus) 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames geboren van 1965 tot en met 1996 van 18 t/m 49 jaar
Dames nés de 1965 à  1996 (inclus) du 18 à 49 (inclus) ans 

Heren geboren van 1960 tot en met 1996 van 18 t/m 54 jaar
Hommes nés de 1960 à  1996 (inclus) du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen geboren in 1964 en ervoor vanaf 50 jaar 
Dames  Veterans nés en 1964 et  avant à partir de 50 ans

Heren Veteranen geboren in 1959 en ervoor vanaf 55 jaar
Hommes Veterans nés en 1959 et  avant à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.



LA BOULE OBUT
5, rue du Cros 

42380 Saint-Bonnet-le-Château
France

Tél. commercial : 04 77 45 57 00
International tél. : +33 4 77 45 57 00

E-mail : commercial@labouleobut.com
www.obut.com

D E S  B O U L E S  C O M M E R C I A L I S É E S 

   p A R

S O N T  FA B R I Q U É E S  I C I
à  S T - B O n n E T - L E - C h â T E A U

F r A n C E


