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De voltallige Raad van Bestuur
wenst al haar leden
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
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Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen
Fijne feestdagen!
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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)
• Sport.Vlaanderen
• het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comite)
• VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten 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 Vlaamse 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 eigendom 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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Wist je dat/
Verlofperiode

Wist je dat…
… de PFV een nieuwe partner heeft voor de organisatie van haar succesvolle petanquereizen? Vanaf nu werken we samen met TUI. Trouwens, onze
eerste reis voor 2017 is gekend. Meer hierover vind je terug op onze website,
Facebookpagina of op pagina 9 van dit magazine. Wacht niet te lang om in te
schrijven, want de plaatsen zijn beperkt.
… tijdens de P.I.B. van de provincie Antwerpen, die werd gespeeld op 4 mei op de terreinen van PC Markdal, er
één van onze leden (lid bij PC Ponderosa) een petanquebal heeft verloren. Het gaat om een bal met de eigenschappen OBUT Match 120 Nr. 11 van 690 gram.
Bent u in het bezit van deze bal of heeft u hierover meer informatie, dan kan u contact opnemen met de eigenaar (Mr. Cauwenbergh) via het nummer 0477/38 44 55.
… de Petanque Federatie Vlaanderen een partnership heeft afgesloten met
Collishop. Als kennismaking kan je als lid van de PFV, dankzij Collishop, genieten van een unieke actie die loopt van 19 december 2016 tot en met 8 januari
2017. Meer hierover vind je op de binnenzijde van de achterste cover.

Wegens de verlofperiode is
het secretariaat gesloten
van 24 december 2016 tot
en met 2 januari 2017.
Op 3 januari 2017 zijn we
opnieuw paraat om u te
helpen.
Prettige feesten!
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Voorwoord

Voorwoord voorzitter
Beste Petanque vrienden,
Enkele landen die zeker aanwezig zullen zijn: natuurlijk
meer dan 30 Europese landen waaronder Frankrijk,
Spanje, Italië, België en uit de andere continenten:
Thailand, Vietnam, Australië, Nieuw-Zeeland, VSA,
Canada, Senegal, Madagaskar, Algerije en vele andere.
Gezien de grote interesse van vele supporters uit
het buitenland zouden wij jullie willen aanraden om
jullie toegangstickets tijdig online te bestellen (geniet
nu van een speciale korting!), want de plaatsen zijn
beperkt tot iets meer dan 3000 personen.
Tevens helpt jullie aanwezigheid op dit evenement
om de petanque, als een volwaardige sport, nog meer
aanzien, waardering en respect te laten krijgen door
alle instanties.
Dankzij zo een organisatie kunnen wij enerzijds met z’n
allen onze sport meer promoten, dit kan door publiciteit te maken in de regionale magazines en kranten
door onze clubs en besturen en door het aanspreken
van de kranten en TV maatschappijen. Anderzijds
kunnen we in de huidige (winter)competities het positieve spel naar buiten brengen, wat veel belangrijker is
dan de nevenactiviteiten waar sommigen meer belang
aan hechten.
Het jaar 2016 loopt stilaan naar zijn einde waardoor de
meeste clubs een evaluatie maken van het afgelopen
sportief jaar. Voor sommigen een positief jaar, voor
anderen mogelijks wat minder succesvol.
Velen onder ons maken nu ook plannen voor volgend
jaar, zowel op privé als op sportief vlak. Dit is ook het
geval bij de PFV.
Wij hopen dat jullie wensen mogen gerealiseerd
worden en dat jullie een ontspannend en gezond 2017
mogen tegemoet gaan.
Voor de federatie komt er ook een belangrijk sportief
jaar aan, met name dankzij de grootse wereldkampioenschappen individueel, doubletten en doubletten
gemengd.
Een organisatie waar de beste spelers en speelsters van
over de hele wereld naar ons komen om de wereldtitel
binnen deze disciplines trachten te behalen. Dit is dan
ook een week (van 13 tot en met 16 april) die jullie
zeker in jullie agenda dienen te noteren, want het is
een unicum om dit in België te kunnen meemaken.

Wij willen jullie nu al bedanken om mee te werken
aan de positieve uitstraling van onze sport en alle
activiteiten die jullie gaan organiseren en hopen
jullie in grote getale te mogen verwelkomen op het
wereldkampioenschap.
De voltallige Raad van Bestuur wil jullie allen een
fijn, ontspannend, gezellig en vreugdevol eindejaar
toewensen.
Voor 2017 wensen wij jullie:
365 keer wensen wij jullie geluk
365 keer kan de vreugde niet meer stuk
365 keer zullen de dagen prettig zijn
365 keer wensen wij niemand pijn
laten we samen 365 keer gelukkig zijn

Reinold Borré
Voorzitter PFV
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Nieuwjaars
wensen

Nieuwjaarswensen - een traditie
Beste Petanquevrienden en -vriendinnen,
zowel jong van jaren als jong van geest,
“Zelfs in de donkerste nacht
is er altijd een ster die op je wacht …”
Op vraag van de Federatie zet ik dit jaar de mooie traditie van de
Nieuwjaarswensen verder, zij het met droefheid in mijn hart, maar ook met eindeloze dankbaarheid om 35 mooie huwelijksjaren, en om de talloze fijne herinneringen aan de jaren die wij ons samen konden inzetten voor uw geliefde
petanquesport.
Nogmaals oprechte dank, ook vanwege zoon Peter, aan allen die hun steun en
medeleven betuigden.
Het troost mij dat uw Erevoorzitter voor zovelen heel veel betekend heeft,
zowel in Vlaanderen als in gans België en ver buiten onze grenzen. Hij was fier
en gelukkig dat zijn levenswerk zo ijverig en succesvol wordt voortgezet op
alle vlakken, waarvoor dank! Ik weet dat hij verder waakt over mij en over zijn
Federatie, zodat ze verder mag blijven groeien, met vriendschap, fairplay en
samenwerking hoog in het vaandel.
Het is langs onbegane paden gaan
Het is voor vele nieuwe vragen staan
Het is vertrouwen en geloven
We komen alles wel te boven!
Gelukkig Nieuwjaar!
Moge mijn oprechte wensen jullie blijheid brengen, overal, alle dagen van het nieuwe jaar; dit wens ik jullie van
ganser harte, ook namens Leo.
Maria Van Craeyvelt-de With
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Petanquereis

Petanquereis september 2016
Naar goede gewoonte maakten we in september weer een petanquereis. Dit jaar kozen we voor Bulgarije, het
land van de geurende rozen!

Op 19 september vertrokken we met 60 reizigers richting Albena. Op de luchthaven was het voor velen al een
blij weerzien! Het was er druk, maar alles verliep vlotjes. We kwamen veilig aan in Bulgarije en de rit met de bus
verliep ook vrij goed. De wegen in Bulgarije zijn niet zoals de onze!
In het hotel werden we hartelijk ontvangen met een
drankje en mochten we onmiddellijk naar het diner. Het
hotel was OK en had een heel mooie rozentuin. Het was
vanwege de aangename geur een genot om daar door
te lopen naar de petanqueterreinen toe. De maaltijden
waren goed bereid en er was voor elk wat wils.
Het weer liet het wel een beetje afweten. De eerste
dagen kregen we maar 16 graden en veel wind.
Daar waren velen niet op voorzien, dus gingen we
shoppen voor truien. En… die vonden we ook in de
onmiddellijke omgeving aan zeer leuke prijzen. Dat
viel dus nog mee. Later in de week werd het gelukkig wat warmer en konden we zelfs af en toe in T-shirt
petanquen.
Er werd weer vlijtig petanque gespeeld – minstens 3 keer per
dag – en er werd aardig wat afgelachen. Met 10 terreinen was
er dan ook veel mogelijk. Ook ‘s avonds was er ambiance… met
z’n allen naar de bar voor een drankje en ja, zelfs een dansje!
Sommigen hebben zelfs leren kaarten! Een aantal spelers is op
excursie geweest naar Varna, sommigen namen ‘s avonds deel
aan een openlucht-BBQ (brrrr), anderen zagen hoe het was om
op het platteland van Bulgarije te leven en genoten daar van
een traditionele maaltijd. En zo was de week goed gevuld en
snel voorbij.
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Petanquereis/
Lidmaatschap
Op dag zeven wandelden we met de volledige groep naar een aangrenzend hotel om daar gezamelijk de
maaltijd te nuttigen en het klassement af te roepen. Iedereen kreeg een klein, typisch Bulgaars aandenken met
rozengeur. Het was een zeer geslaagd diner en ook daar volle bak ambiance!
‘s Anderendaags vertrok de eerste ploeg naar huis en we onderbraken ons spel om gezamenlijk de vertrekkers
uit te zwaaien. Voor sommigen een zeer aandoenlijk moment! De overgebleven petanquers speelden de rest van
de week nog verder voor het klassement en op woensdagavond werd er als afsluiter nog een eindklassementje
getoond in de bar.
En zo zat dit avontuur er alweer op! We houden jullie op de hoogte voor volgend jaar en hopen jullie allemaal
terug te zien! Bedankt vrienden voor de plezante reis!
(foto’s met dank aan Willy Vancolen)
Karin

Lidmaatschap 2017
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 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 sportseizoen lang moeten
wachten 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 vertegenwoordiger
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 respecteren, 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 2017/2018
Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2017/2018.
Tarieven lidgelden
De Raad van Bestuur zal de lidgelden voor het seizoen 2017/2018 kenbaar maken tijdens de Algemene
Vergadering van de PFV op 18 februari 2017.
OPGELET
Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur.
De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2017 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten
betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).
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Petanquen
in Kreta

PETANQUEN IN KRETA
KRETA, HET EILAND VAN KONING MINOS!
Deze populaire Griekse vakantiebestemming biedt naast een
aangenaam mediterraan klimaat ook een uitgebreid aanbod aan
interessante bezienswaardigheden (Knossos, Spinalonga,...).
Hotel Agapi Beach is het favoriete hotel van de Belgen op Kreta!
De uitstekende service, uitgebreide all inclusive formule en prachtige
tuinen met speciaal aangelegde petanquebanen zijn de grootste
troeven!
Tijdens deze petanque vakantie verblijft u in
r

Hotel Agapi Beach
Verblijf van 21/04 - 28/04/2017

€ 669

per persoon
Toeslag zeezicht (dubbel): € 45 pp
Single toeslag: € 229 pp
Inbegrepen:
• Vluchten heen en terug (vanuit Brussel)
• Transfers
• Luchthaventaksen en btw
• 7 nachten obv. All inclusive

Niet inbegrepen:
• Reis- en bijstandsverzekering (facultatief: € 28 pp)
• Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%)
• Persoonlijke uitgaven
• Niet vermelde diensten

Inschrijvingen tot 16/02/2017 & bijkomende informatie:
Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel: 09/243.11.41 - tim-pennoit@pfv.be
Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

pub_A4-Petanque federatie-1116.indd 1

V.U.: TUI Belgium Retail nv
Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem.

10/11/16 09:36
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Petanquereis
Kreta

Inschrijvingsformulier
Inschrijvingsformulier
Petanquen
inKRETA
KRETA
Petanquen in
Inschrijvingsformulier
21/04/2017 -- 28/04/2017
21/04/2017
28/04/2017
Petanquen in KRETA
21/04/2017 - 28/04/2017

Deelnemer 1

Deelnemer 1
Naam:*
…………………………………………………………………...
Deelnemer 1
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Naam:* Straat
…………………………………………………………………...
+
nr:
…………………………………………………………………...
Naam:*
Voornaam:*
Postcode
+ Gemeente: …………………………………………………………………...
…………………………………………………….....................
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Straat
…………………………………………………………………...
Straat +Telefoon/GSM:
nr: + nr:
…………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………...
Postcode
+ Gemeente: …………………………………………………….....................
…………………………………………………….....................
Postcode
+ Gemeente:
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
Telefoon/GSM:
Telefoon/GSM:
…………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………...
- /….………………..……………………
Indien lid van de PFV: licentienummer:
E-mail: Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
- /….………………..……………………
Indien lid van de PFV: licentienummer:
Deelnemer 2
Indien lid
van de PFV: licentienummer: - /….………………..……………………

Naam:*
…………………………………………………………………...
Deelnemer 2
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Straat
Naam:*
…………………………………………………………………...
Deelnemer
2 + nr:
Postcode
+ Gemeente:
…………………………………………………….....................
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Telefoon/GSM:
Straat
+
nr:
…………………………………………………………………...
Naam:*
…………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………...
Postcode + Gemeente:
…………………………………………………….....................
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
Telefoon/GSM:
Straat +Indien
nr: lid van de PFV: licentienummer:
…………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………...
- /….………………..……………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
Postcode
+ Gemeente:
…………………………………………………….....................
* naamlid
invullen
op uw identiteitskaart!
- /….………………..……………………
Indien
van dezoals
PFV:vermeld
licentienummer:
Telefoon/GSM:
…………………………………………………………………...

E-mail:
…………………………………………………………………...
* naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
Bestemming:
Hotel
Agapi Beach **** (Kreta - Heraklion - Amoudara)
Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..……………………
Periode:
Bestemming:

21/04/2017
28/04/2017
(8 dagen
/ 7 nachten)
Hotel Agapi -Beach
**** (Kreta
- Heraklion
- Amoudara)

* naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!
Kamertype:
Periode:
Kamertype:

Bestemming:

o 1-persoonskamer
21/04/2017
- 28/04/2017 (8 dagen / 7 nachten)

o 2-persoonskamer
o 1-persoonskamer
o
2-persoonskamer
(met(Kreta
zeezicht)
Hotel
Agapi Beach ****
- Heraklion
o 2-persoonskamer

- Amoudara)

o 2-persoonskamer (met zeezicht)

Wenst u een reisbijstandsverzekering?:
o Ja / o7Neen
Periode:
21/04/2017 - 28/04/2017 (8 dagen
nachten)
Wenst u een reisbijstandsverzekering?:

Kamertype:
o 1-persoonskamer
Wenst u de Platinum
annuleringsverzekering?:
o 2-persoonskamer

Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?:

o Ja o Neen
o Ja o Neen
o Ja o Neen

o 2-persoonskamer (met zeezicht)
Deze reis wordt uitgevoerd door

Wenst u een reisbijstandsverzekering?:
o Ja o Neen
Deze reis wordt uitgevoerd door
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Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?:

o Ja o Neen

Provinciaal
scheidsrechter

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER
Hoe scheidsrechter worden?

2017

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 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 deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren op een centrale plaats en, net zoals
de locatie van het examen, op een later tijdstip vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou?
Heb jij graag de touwtjes
in handen?

Ben jij een perfectionist
op vlak van reglementen?
Kan jij goed omgaan met
mensen?

Antwerpen: Marc Borremans, Jozef Michielsstraat 56 2235 Westmeerbeek

Limburg: Peter Troonbeeckx, Keistraat 51 - 3590 Diepenbeek
Oost-Vlaanderen: Gino Segers, Daal 34 - 9450 Denderhoutem
VB&BH: Marc Nolmans, Borrestraat 10 -1700 Dilbeek

DATUM
11 maart 2017

West-Vlaanderen: Freddy Vandeginste, Zum Buren 16 -4780 Schönberg

Quotering

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

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

Inschrijvingsformulier
Naam:____________________________________________________________ Het

Voornaam:________________________________________________________
Leeftijd:_________________________________________________________

examen omvat:

 IPR

Licentienummer:___________________________________________________  Rol van de scheids-

rechter

Club:_____________________________________________________________

Adres:___________________________________________________________  Rol van de jury

Telefoon/GSM:____________________________________________________  Rol van de federaal
E-mail adres:______________________________________________________

afgevaardigde

 Provinciale kampioenschappen

Kledijmaat (polo):____________________________________________________
Dit formulier via uw club overmaken aan de Provinciale Scheidsrechterscommissie voor 18 februari 2017.
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Kampioen
schappen

Kampioenschappen 2017
P.I.B.
P.K.G.D.
P.K.D.
P.I.B. veteranen
P.K.T.

za.
za.
woe.
zo.

V.K.Jeugd
V.K.D.
V.I.B. veteranen
V.K.T.
V.K.G.D.
BEACH PETANQUE familie happening
V.I.B.

ma.
zo.
woe.
zo.
zo.

B.K. Jeugd
B.K.D.
B.K.T.
B.I.B. veteranen
B.I.B.
Beker Borré

West-Vlaanderen
Antwerpen
VBBH
Limburg
West-Vlaanderen
n.n.g.
Oost-Vlaanderen

n.n.g.
PC Wijnegem 21
n.n.g.
PC Oetervallei (o.v.)
Oostendse PC

zo.

17-04-2017
21-05-2017
17-05-2017
28-05-2017
18-06-2017
n.n.g.
03-09-2017

do.
zo.
zo.
woe.
zo.

25-05-2017
04-06-2017
11-06-2017
14-06-2017
24-09-2017

Limburg
Henegouwen
West-Vlaanderen
WBBH
Namen

PC Maaseik

zo.

Aumale
Blangy
12 Uren van Brugge
4 Federaties tornooi
Internationaal Petanque Masters

za.
za.

Internationaal Jeugd
Internationaal La Nimoise
Dag v.d. Besturen
Interprov. Ontmoeting Dames

Kampioenschappen 2017
29/30-04-2017
In alle Provincies
13-05-2017
In alle Provincies
06-05-2017
In alle Provincies
03-05-2017
In alle Provincies
07-05-2017
In alle Provincies

Tornooien 2017
19-02-2017

PC Zelzate

PC Den Akker

VBBH

01-05-2017
17/18/19 juni

Frankrijk
Frankrijk

17-06-2017
24-06-2017
n.n.g.

Brugge
PFV
Limburg

De Gulden Kamer
n.n.g.
Lummen

n.n.g.
n.n.g.
za.

02-09-2017

Antwerpen

n.n.g.

woe.

1 november

Oost-Vlaanderen

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2017
WK singles, doubles, doubles mixed
dames en heren
WK triplet dames
EK beloften dames en heren
EK triplet veteranen
WK triplet jeugd
EK triplet & schieten heren
Eurocup finale

13 t/m 16 april

BELGIË

n.n.g.
n.n.g.
n.n.g.
n.n.g.
21 t/m 24 sept
1 t/m 13 dec

n.n.g.
n.n.g.
n.n.g.
n.n.g.
Frankrijk
n.n.g.

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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GENT (Topsporthal
Vlaanderen)
n.n.g.
n.n.g.
n.n.g.
n.n.g.
St-Pierre les Elbeuf
n.n.g.

Winter
tornooien

Kalender Wintertornooien 2016-2017
Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

Oktober
Zaterdag

Zaterdag

1/09 t/m 2/10
15/okt/16
18 t/m 20/okt
28 t/m 30/okt
29/okt/16

14.00u

14.00u

Torrelavega (Spanje)
PC Haeseveld
Monaco
Monaco
PC Haeseveld

EK beloften dames en heren
1/+23 & 1/-23 Jeugd
EK triplet veteranen
Ek triplet jeugd
1 Heer + 1 Dame doublet

4 ronden

4 ronden

November
Dinsdag

01/nov/16
4 t/m 6/nov

Vrijdag

11/nov/16

Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

19/nov/16
22/nov/16
26/nov/16

14.00u
9.30u
10.00u
13.00u
14.00u
10.30u
14.00u

PC Chapoo
Nimes (Frankrijk)
PC Colora Roeselare
PC Genenbos
KPC Alosta
PC Haeseveld
Oostendse PC
KPC Schorpioen

H/G triplet
EK tete à tete dames en heren
triplet heren gemengd
Sextet H-H/G
2 Dames + 1 Heer
50-plus H/G triplet
Sextet 50 plus (minstens 2 dames /max . 8 ploegen)
50-plus H/G triplet

4 ronden
P+F
6 ronden
poules
4 ronden
4 ronden

December

Zaterdag
Dinsdag

1 t/m 4/dec
03/dec/16
05/dec/16
9 t/m 11/dec
10/dec/16
13/dec/16

Vrijdag

16/dec/16

Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

17/dec/16
19/dec/16
20/dec/16
21/dec/16
22/dec/16
23/dec/16
25/dec/16

Maandag

26/dec/16

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28/dec/16
29/dec/16
30/dec/16

Zaterdag
Maandag

14.00u

14.00u
13.30u
19.30u
19.30u
10.00u
19.30u
19.30u
19.30u
19.30u
19.30u
18.00u
10.00u
13.00u
13.00u
18.30u
18.30u

Madagascar
KP Mistral
PC ?????
Boras (Zweden)
KP Mistral
Oostendse PC
Horizon-Bree
PC Alosta
PC Omega
PC Alosta
PC Alosta
PC Alosta
PC Alosta
PC Alosta
PC Alosta
PC Alosta (Nationaal)
PC Colora Roeselare
Boekt-Zolder
Boekt-Zolder
Boekt-Zolder

WK triplet heren
H/G triplet
50+ Ontmoeting Oost-West
Finale Europacup
50-plus H/G triplet
50 plus H/G Triplet - minstens 1 dame verplicht
ICT PFV-Limburg
Schifting 1 H/G doublet
Promotietornooi
Schifting 2 H/G doublet
Schifting 3 H/G doublet
Schifting 4 H/G doublet
Schifting 5 H/G doublet
Schifting 6 H/G doublet
Schifting 7 H/G doublet
Finale
H/G doublet
Triplet 50+ H-H/G
Doublet Dame-Heer
Triplet H-H/G

4 ronden
4 ronden
3 ronden
4 Ronden
5 ronden
4 Ronden
4 Ronden
4 Ronden
4 Ronden
4 Ronden
4 Ronden
3 rondes+Fs
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden

50plus H/G Tornooi
Doublet 50+ H-H/G
H/G Promotietornooi triplet (max. 31 ploegen)
50 plus doublet - enkel Heren

Ronden+F
4 ronden
4 ronden
4 ronden

Dames doubletten
AV PFV
Beker Borré Jeugd
H/G 2 Heren + 1 Dame

4 ronden

4 ronden
Ronden

Januari
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Woensdag

04/jan/17
05/jan/17
07/jan/17
11/jan/17

13.00u
13.00u
14.00u
13.30u

PC Alosta
PC Pelt
PC De Zeemeermin
Oostendse PC

Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

04/feb/17
18/feb/17
19/feb/17
25/feb/17

14.00u
14.00u
10.00u
14.00u

PC Patijntje
Gent (Zwijnaarde)
n.n.g.
KP Mistral

Februari

5 ronden
4 ronden

13

Winter
tornooien
Maart
Woensdag

09/mrt/17

Zaterdag

11/mrt/17

Zondag

12/mrt/17

Woensdag

15/mrt/17

Donderdag

16/mrt/17

Zaterdag

18/mrt/17

Zondag
Woensdag
Donderdag

19/mrt/17
22/mrt/17
23/mrt/17

Zaterdag

25/mrt/17

Zondag
Woensdag
Donderdag

26/mrt/17
29/mrt/17
30/mrt/17

13.00u
13.00u
14.00u
13.00u
14.00u
13.00u
14.00u
14.00u
09.30u
13.00u
14.00u
13.00u
13.00u
14.00u
13.00u
13.00u
13.30u
13.00u
13.00u
13.30u

Genk
Pelt
PC Verbroedering
Bocholt
PC Omega
Oetervallei
KPC Schorpioen
PC Lokeren
n.n.g. (prov. WVL)
Oetervallei
PC Chapoo
Oetervallei
Olympia Heusden
PC Omega
PC Patijntje
Olympia Heusden
PC Okapi Zwevegem
Olympia Heusden
Genenbos
Oostendse PC

13.00u
13.30u
14.00u
13.00u
14.00u
19.30u
13.00u
14.00u
13.30u
19.30u
19.30u
13.00u
14.00u
13.00u
14.00u
13.00u
09.00u
14.00u
13.00u
14.00u
13.30u
14.00u
13.00u
13.00u
14.00u
13.00u
14.00u
14.00u

Genenbos
PC Koksijde
PC Haeseveld
Genenbos
PC Eeklo
PC Reynaert
Sparrendal
PC Reynaert
Nieuwpoortse PC
PC Reynaert
PC Reynaert
PC Reynaert
PC Verbroedering
Sparrendal
PC Verbroedering
Horizon
n.n.g. (prov. WVL)
PC Verbroedering
Kelchteren
PC Stekene
KPC De Bevers
PC Omega
Kelchteren
Genk
PC Haeseveld
De Berk
PC Haeseveld
PC Reynaert

Triplet 50+ H-H/G
Doublet Dames
H/G Tripletten
Triplet H-H/G
H/G Tripletten
Tripletten 50+
H/G Promotietornooi triplet
50plus H/G tripletten
Eindronde Vlaamse wintercompetitie
Tripletten H-H/G
Dames doubletten
Doublet Dame-Heer
Tripletten 50+
Dames doubletten
H/G tripletten
Tripletten H-H/G
H / G Triplet
Doublet Dame-Heer
Tripletten 50+
50 plus Dames doublet

4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
poules
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden

April

14

Zaterdag

01/apr/17

Zondag

02/apr/17

Dinsdag

04/apr/17

Woensdag

05/apr/17

Donderdag

06/apr/17

Vrijdag

07/apr/17

Zaterdag

08/apr/17

Zondag

09/apr/17

Woensdag

12/apr/17

Maandag

17/apr/17

Woensdag

19/apr/17

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

20/apr/17
21/apr/17
22/apr/17

Zondag

23/apr/17

Woensdag

26/apr/17

Zaterdag

29/apr/17

Doubletten H-H/G
H/G Triplet
H/G tripletten
Doublet Dame-Heer
H/G tripletten
Schifting 1 doubletten
Tripletten 50+
50plus H/G tripletten
50 plus H/G Triplet - minstens 1 dame
Schifting 2 doubletten
Schifting 3 doubletten
Finale doubletten
50plus H/G tripletten
Trpletten H-H/G
Dames doubletten
Tripletten 50+
Vlaams Kampioenschap Jeugd
50plus 2 Heren + 1 Dame
Tripletten 50+
50plus H/G tripletten
50 plus H/G Triplet - mixen niet toegelaten
50plus H/G tripletten
Tripletten H-H/G
Tripletten H-H/G
Dames doubletten
Tripletten 50+
50plus 1 Heer + 1 Dame doublet
Dames tripletten

4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
reglement
4 ronden
4 ronden
4 ronden
reglement
reglement
reglement
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden

Categorieën
2017

Categorieën 2017
Catégories 2017
Miniemen
Minimes

geboren van
nés de

2006 tot en met 2011
2006 à 2011 (inclus)

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar
6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten
Cadets

geboren van
nés de

2003 tot en met 2005
2003 à 2005 (inclus)

12, 13, 14 jaar
12, 13, 14 ans

Junioren
Juniors

geboren van
nés de

2000 tot en met 2002
2000 à 2002 (inclus)

15, 16, 17 jaar
15, 16, 17 ans

Beloften
Espoirs

geboren van
nés de

1995 tot en met 1999
1995 à 1999 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar
18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames
Dames

geboren van
nés de

1968 tot en met 1999
1968 à 1999 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar
du 18 à 49 (inclus) ans

Heren
Hommes

geboren van
nés de

1963 tot en met 1999
1963 à 1999 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar
du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen
Dames Veterans

geboren in
nés en

1967 en ervoor
1967 et avant

vanaf 50 jaar
à partir de 50 ans

Heren Veteranen
Hommes Veterans

geboren in
nés en

1962 en ervoor
1962 et avant

vanaf 55 jaar
à partir de 55 ans

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

WK 2017 Gent

Zoals gewoonlijk plaatsen we ook in deze editie van ons Petanque Sportmagazine een woordje over de vooruitgang in onze voorbereidingen van de wereldkampioenschappen singles, doubles en doubles mixed.
Mocht je het toch nog gemist hebben, van 13 tot en met 16 april 2017 komen de beste petanquespelers van
over de hele wereld afgezakt naar de Topsporthal Vlaanderen te Gent om er het beste van zichzelf te geven. Een
uniek evenement in de geschiedenis van de petanquewereld dat je zeker niet mag missen.
Vrijwilligers
We beginnen deze keer met een update over één van de belangrijkste elementen in onze organisatie, namelijk
het vrijwilligersteam. 3 maanden later en alweer is ons team gegroeid. We zijn nog niet helemaal voltallig, maar
we komen stilaan in de buurt om dit fantastisch project op een vlotte en voor iedereen aangename manier te
kunnen laten verlopen.
We kunnen jouw hulp zeker nog gebruiken. Dus, ben je beschikbaar in de belangrijkste petanqueweek van 2017
en voor onze Vlaamse petanquewereld, de belangrijkste week van de voorbije jaren, laat het ons dan weten. Op
pagina’s 17 en 18 vind je alle informatie over hoe je ons kan contacteren. Of veel gemakkelijker en sneller nog,
surf naar onze gloednieuwe website (www.wpc-belgium2017.be/be/vrijwilligers), vul er het online formuliertje in
en klaar is kees.
In december werden trouwens de vrijwilligers van het eerste uur reeds uitgenodigd om een kijkje te nemen in de
Topsporthal Vlaanderen en met elkaar kennis te maken.
Media
Zo is meteen ook verklapt dat sinds enkele weken onze website van het WK het levenslicht heeft gezien. Neem
zeker al eens een kijkje en kom regelmatig terug zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwtjes en info over het
WK.
Naast deze overzichtelijke bron van informatie, kan je ons ook op de voet volgen via onze Facebookpagina van
het WK (World Championships Petanque 2017 Ghent) en Twitter (WpcBelgium2017).
TICKETS - wees er bij!
Klaar om de wereldsterren aan het werk te zien? Via onze website kan je heel gemakkelijk en snel jouw ticket
boeken. Wees er snel bij, want hoe vroeger je boekt, hoe goedkoper jouw ticket en hoe meer zekerheid je hebt
dat er nog een stoeltje vrij zal zijn, OP = OP.
Onze federatie zou onze federatie niet zijn, mochten we niet aan onze jeugd denken. Daarom is de toegang voor
kinderen onder de 12 jaar gratis.
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TICKET INFO
verkoopperiode
Pre-sales

Sales

Kassaverkoop

Ticket

Donderdag
13/04

Vrijdag
14/04

Zaterdag
15/04

Tot en met 15/01/17

Combi
(4 dagen)

€20

Van 16/01/17 tot einde
beschikbaarheid plaatsen

Combi
(4 dagen)

€24

De dag zelf aan de kassa tot
einde beschikbaarheid plaatsen

Zondag
16/04

Dagticket

€6

€6

€10

€10

Dagticket

€6

€6

€15

€15

Bestel uw tickets via www.wpc-belgium2017.be
Tickets voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn gratis, maar moeten wel besteld worden via onze website.

Voor het EK in 2012 woog ik 89 ton, tegen 2017 zullen er wat kilootjes bijgekomen zijn tot ongeveer 100 ton.
Rara, wat ben ik.
Alles ter plaatse
Heb je honger tijdens jouw bezoek, geen nood, ook hier denken we aan in onze organisatie. We hebben nu reeds
afspraken gemaakt met foodtrucks, althans de uitbaters ervan, en hebben in ons team enkele vrijwilligers die zich
zullen engageren om ander lekkers te voorzien en er voor te zorgen dat een knorrende maag geen kans krijgt.
Welke lekkernijen er te verkrijgen zullen zijn, verklappen we ‘lekker’ nog niet. Je zal een kijkje moeten komen
nemen om het te weten te komen.
Naast honger kennen we allemaal dat gevoel van een droge keel die eens moet gesmeerd worden. Des te meer
wanneer je luidkeels supportert voor jouw favoriete team … de Belgen natuurlijk .
Ook hieraan denken we uiteraard en zullen we zorgen dat er geen gevaar dreigt voor jouw ‘suppporter-skills’.
Onze brouwer staat zelfs op zondag paraat om de voorraad aan te vullen.
We blijven doorgaan
We hebben uiteraard nog heel wat andere vorderingen gemaakt en hebben evengoed nog veel zaken om onder
handen te nemen. Maar alles opsommen, zou zonde zijn van de boom. We houden het er op dat we nog heel
wat te doen hebben, maar ook dat we al heel wat verwezenlijkt hebben. Zeker is dat de vele ideeën en goede
moed ons dichter en dichter bij succesvolle wereldkampioenschappen brengen, hopelijk met jou erbij!
VRIJWILLIGERS
Onze organisatie kan niet slagen zonder een o zo belangrijk en sterk vrijwilligersteam. Daarom blijven we nog verder zoeken naar helpende handen om ons fantastisch team te vervolledigen.
Klaar om de handen uit de mouwen te steken? Letterlijk of figuurlijk? Wacht dan niet
langer en geef je op als vrijwilliger om mee te werken aan dit kampioenschap.
Enkele voorbeelden van gebieden waar je ons kan helpen zijn:
-

Bediening aan de drankpunten
Bemanning verkooppunten (drankbonnetjes, gadgets en/of tickets)
Onthaal van de delegaties (in de luchthaven, Topsporthal en/of hotel)
Planning en coördinatie openings- en medailleceremonie
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-

VIP-receptie (plannen, uitvoeren, opdienen)
Security (oogje in het zeil houden op de parking en in de topsporthal)
Aanleg en onderhoud terreinen
“Aankleden” van de Tosporthal
Planning en coördinatie van transport
Bediening scorebord, website
Administratieve taken
Afbraak van de terreinen, …
…

Uiteraard word je nooit aan je lot overgelaten. Samen met één of meerdere medewerkers van het PFV-team en
andere vrijwilligers helpen we elkaar en zorgen we voor een onvergetelijke organisatie.
Wanneer hebben we je hulp nodig?
We starten met de opbouw op zondag 9 april tot en met woensdag 12 april. Daarna volgen de 4 competitiedagen van donderdag 13 tot en met zondag 16 april. En tenslotte blijft er nog 1 dag over op maandag 17 april
2017, waarbij we de Topsporthal opnieuw omvormen tot atletiekhal.
Met andere woorden, wil je graag jouw steentje bijdragen, hou je er van om in groep te werken én ben je vrij
tijdens de belangrijkste petanqueweek van 2017? Dan zou ik zeggen…welkom in ons team!
Wat weten we graag van jou?
-

je naam
je telefoonnummer
je e-mailadres
wanneer je ons kan helpen
waarmee je ons kan helpen

Geef jouw gegevens door aan Tim Pennoit per mail (tim-pennoit@pfv.be), per post (PFV, Zuiderlaan 13 te
9000 Gent) of per fax (09/243.11.49).
Eens je in ons bestand bent opgenomen, zal je op later tijdstip nog meer informatie ontvangen en zal je worden
uitgenodigd op één of meerdere informatieve bijeenkomsten met het vrijwilligersteam.
En vergeet niet: “wat we samen doen…doen we beter!”
Oh ja, bijna vergeten. Gevonden wat ik ben?
Uiteraard ben ik … dolomiet. En wel zo’n 100 ton zwaar. Net voldoende om het middenplein van de
Topsporthal Vlaanderen te vullen met een laagje van 1 à 2 cm.
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PFV jeugd

PFV jeugd
Op 16, 17 en 18 september vond een nieuwe editie van het internationaal petanquetornooi te Malmedy plaats.
Vorig jaar zond de PFV enkele jonge spelers uit om er deel te nemen aan het ‘hoofdtornooi’; dit jaar namen onze
geselecteerde jeugdspelers deel aan het jeugdtornooi, dat uitdraaide op een ontmoeting tussen PFV en FBFP.
De PFV selecteerde zowel bij de cadetten als bij de junioren 6 spelers om als doublet aan te treden in het tornooi.
Bovendien werd Guiseppe Lombardo (PC De Vrienden) bij de junioren geselecteerd door de Belgische Petanque
Federatie. Later zou blijken dat dit voor hem en zijn Waalse ploegmaat, Jerome Creyelman, een goede voorbereiding zou zijn voor het EK jeugd te Monaco eind oktober. Meer hierover kan je in dit magazine lezen in het artikel
“Internationaal nieuws”.
Uitslag:
Junioren
Speler 1

Feder.

Speler 2

Feder.

Gewonnen

Punten

1

Grolet Luka

FBFP

Esclavon Christopher

FBFP

3 + 20

+20

2

Creyelman Jérome

FBFP

Lombardo Guiseppe

PFV

3 + 20

+20

3

Dewitte Jonathan

FBFP

Vanlanduydt Jerémy

FBFP

3 + 18

+18

4

Alexandre Tristan

FBFP

Steennot Ugo

FBFP

2+0

0

5

Nielandt Akira

PFV

Renders Ina

PFV

2 - 21

-21

6

Vertriest Ybe

PFV

Nieuwinckel Jarno

PFV

1-4

-4

7

Mauhin Kenny

FBFP

Stassart Marvin

FBFP

1 - 11

-11

8

Claes Siemen

PFV

Illegems Renzo

PFV

1 - 22

-22

Cadetten
Speler 1

Feder.

Speler 2

Feder.

Gewonnen

Punten

Henry Jerome

FBFP

Wagener Romain

FBFP

4 + 18

+18

2

Den Tandt Emile

PFV

Carlier Sibren

PFV

3 + 19

+19

3

De Moor Maxime

PFV

De Valck Emma

PFV

3 + 14

+14

4

Presutti Lorenzo

PFV

Van Den Eynde Ebbe

PFV

1-3

-3

5

Barbiaux Quentin

FBFP

Zielinski Dylan

FBFP

1-4

-4

6

Blanpain

FBFP

Vandevelde

FBFP

0 - 44

-44

1
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Jeugdcircuit
2016

Jeugdcircuit
In iedere Vlaamse provincie konden we dit jaar opnieuw rekenen op clubs die de petanquespelende jeugd in het
hart dragen en zich engageerden om een dagtornooi van het PFV-jeugdcircuit in te richten.
PC Wijnegem, PC Dilbeek, Oostendse PC en PC Reynaert waren deze keer van de partij om mee te werken aan
de toekomst van onze geliefkoosde sport en samen met de verantwoordelijken van de PFV onze jeugdspelers
de kans te geven om in een kader van sportiviteit, plezier en respect, hun favoriete sport te beoefenen. Het
dagtornooi in de provincie Limburg was deze keer een ‘specialeke’, want het vond plaats tijdens het fantastische initiatief van
PFV Limburg, “Petanque met een hart”. Tijdens dit evenement
werden de jonge petanqueliefhebbers nog meer in de schijnwerpers gezet.
Via deze weg dus ook een grote en welgemeende dank u wel
aan de PFV-jeugdverantwoordelijken, de vrijwilligers uit de clubs
en PFV Limburg én uiteraard aan de deelnemende jeugdspelers.
Opnieuw kwamen tal van jonge petanqueliefhebbers af op de
verschillende dagtornooien. Voor het tweede jaar op rij kregen
we trouwens bezoek van onze Nederlandse jeugdvrienden. PFV
en NJBB-spelers verbroederen tijdens een potje petanque, een teken dat onze sport leeft tot over onze grenzen.
De teller stond met 72 deelnemers opnieuw wat hoger ten opzichte van vorig jaar. Enkel onze beloftevolle jongeren moeten nog hun weg naar het jeugdcircuit terugvinden en dan … op naar de 100!
Hoe de 72 jongens en meisjes het er van af hebben gebracht en een heleboel foto’s van de verschillende dagtornooien kan je steeds terugvinden op onze website en Facebookpagina.
Hieronder de verdeling van de ereplaatsen in het totaalklassement:
Miniemen:
1e: Enya Van De Wal
2e: Yorben Carlier
3e: Keanu Nielandt
Cadetten:
1e: Dries Wollants
2e: Ebbe Vanden Eynde
3e: Emile Den Tandt
Junioren:
1e: Jarno Nieuwinckel
2e: Valentino Peeters
3e: Ina Renders
Beloften:
1e: Laura Asselman
2e: Cedric Smulders
3e: Bram De Vos
Foto’s met dank aan Annick Schrey
en Dirk De Valck.
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Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen
Vlaamse Interclub Beker (VIB) – 4 september – Oostendse PC
Dames
Naam van de Club

Aantal Ovw.

+ / - Punten

1

PC Lier (ANT)

12

88

2

PC Genenbos (LIM)

11

65

3

SPEM (VBBH)

10

38

4

PC Dilbeek (VBBH)

8

21

5

PC Bernardus (ANT)

8

18

6

PC Reynaert (OVL)

8

4

7

PC Okapi (WVL)

8

2

8

PC L'Amigos (VBBH)

8

-5

9

PC Verbroedering (OVL)

7

9

10

PC Den Akker (WVL)

7

-9

11

PC Boekt (LIM)

7

-12

12

PC Chapoo (OVL)

7

-29

13

KPC De Bevers (WVL)

6

-40

14

PC De Evers (ANT)

5

-47

15

PC De Gulden Kamer (WVL)

4

-35

16

KP Mistral (OVL)

4

-68

1e plaats - PC Lier

2e plaats - PC Genenbos

3e plaats - SPEM
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Uitslagen
Heren
Naam van de Club

Aantal Ovw.

+ / - Punten

1

PC Schorpioen (OVL)

14

86

2

PC L'Amigos (VBBH)

12

54

3

PC Lier (ANT)

10

37

4

PC Reynaert (OVL)

10

29

5

PC Boekt (LIM)

9

13

6

PC St-Truiden (LIM)

8

21

7

PC Singel (VBBH)

8

10

8

PC Colora Roeselare (WVL)

7

-6

9

PC Moeskroen (OVL)

7

-30

10

PC De Gulden Kamer (WVL)

6

1

11

PC Gullegem (WVL)

6

-11

12

PC Verbroedering (OVL)

6

-18

13

PC Lint (ANT)

5

-41

14

PC Zig Zag (LIM)

5

-45

15

PC Olympia (LIM)

4

-28

16

PC Niel (ANT)

3

-72

Belgische Interclub Beker (BIB) – 25 september – PC Reynaert
Dames

1e plaats - PC Schorpioen

2e plaats - PC L'Amigos

3e plaats - PC Lier

Heren

1

PC Lier - ANT

1

B49 Muguet Laminois

2

PC Genenbos - LIM

2

A44 Pachy PC

3

D02 RPC Saint Servais

3

PC Schorpioen - OVL

3

B34 Fanny Pépinster

4

H23 PC Tertre-Espérance

5

B49 Muguet Laminois

5

B30 PC Wanze

6

A39 PC Elite

6

B23 RP Hutoise

7

H11 PC Le Pays Noir

7

B10 PC Rose Rouge

8

PC Dilbeek - VBBH

8

PC Reynaert - OVL

Foto’s met dank aan Jean Boumans. De volledige uitslag kan je bekijken op onze website www.pfv.be
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Internationaal nieuws
Traditioneel is het najaar dé periode waarin de internationale kampioenschappen plaatsvinden. Hieronder een
overzicht van de kampioenschappen waaraan de Belgische federatie heeft deelgenomen en de bijhorende
behaalde resultaten van onze Belgische spelers en speelsters.

EK triplet dames
Het Europees kampioenschap voor damestripletten werd
georganiseerd in Bratislava (Slovakije) van 8 tot en met 11
september.
De Belgische dames Stephanie Moiny, Linda Goblet, Aurélie
Defossez en Sharon Handschoewerker waren present op
het 8ste Europese kampioenschap voor dames.
Na de eerste 5 wedstrijden, die werden gespeeld volgens
het Swiss-systeem, stonden de dames met een saldo van
3 verlies- en 2 winstwedstrijden.
Helaas onvoldoende om door te stoten naar de volgende
ronde van het kampioenschap. Ze moesten zich dus
opmaken om verder te spelen in de Nations Cup.
Boven vlnr: Danny Debouge, Reinold Borré, Michaël Hansen
Hierin verliep het al beter en behaalden ze na winst tegen
Onder vlnr: Sharon, Stephanie, Linda, Aurélie
Monaco (13 – 7) en Estland (13 – 4) de ¼-finales. De
Bulgaarse dames bleken daarin een maatje te klein te zijn. Er werd gemakkelijk gewonnen met 13 – 1. De tegenstander die zich in de ½-finale aanbood, was Israël. 24 punten na de start van deze wedstrijd zorgden zij helaas
voor het eindpunt van de Belgische
dames in dit kampioenschap door te
winnen met 13 – 11.
De uiteindelijke winnaar van de
Nations Cup waren onze noorderburen,
Nederland. Europees kampioen werd
het oppermachtige Frankrijk.
Voor het schietkampioenschap moest
Stephanie aan de bak. Zij kende echter
een mindere dag. Met een totaalscore van 6 punten behaalde ze een
25e plaats, onvoldoende voor een
vervolg in het schietkampioenschap.

EK beloften (-23 jaar)
Van 30 september tot en met 2 oktober bevond een ruime Belgische delegatie van beloftevolle dames en heren
zich in Torrelavega, Spanje voor het tweejaarlijks Europees kampioenschap voor beloften.
De damesploeg bestond uit Kiany Deschouwer, Alysson Smal, Allisson Vandaele en Madison Schollaert. De herenploeg werd gevormd door onze eigen Dieter Verplancke (KPC Schorpioen) en zijn Waalse collega’s Logan Baton,
Dylan Alexandre en Quentin Triquenaux.
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Na winst tegen Oostenrijk (13 – 3) en verlies tegen Frankrijk (3 – 13), moesten de dames hun kunnen tonen
tijdens de barrage om het kampioenschap niet vroegtijdig te moeten verlaten. Slachtoffer van dienst was
opnieuw Oostenrijk. Een minder ruime zege dan in de eerste wedstrijd, maar nog steeds een zege (13 – 11)
zorgde er voor dat de Belgische dames zich plaatsten voor de ¼-finales.
De Engelse dames zouden zich in die ¼-finale sterker tonen dan onze dames. De wedstrijd eindigde op 13 – 6 in
het voordeel van Engeland, wat het einde van het kampioenschap betekende voor de Belgen. In de algemene
rangschikking eindigden de dames op een 5e plaats. De Franse dames namen de Europese titel mee naar huis.
Ook in het schietkampioenschap ging de titel naar Frankrijk dankzij de prestaties van Cindy Peyrot. Voor België
veroverde Allisson Vandaele een plekje tot in de ¼-finales.
De beloftevolle heren legden een gelijkaardig parcours af als hun vrouwelijke collega’s. Zij namen een valse start
en verloren hun eerste wedstrijd met 0 – 13 tegen Duitsland, maar wonnen hun 2de wedstrijd met 13 – 9 tegen
Nederland. De daaropvolgende barrage verloren ze echter met 13 – 6 tegen Monaco, waardoor ze zich niet kwalificeerden voor de ¼-finales en ze in de rangschikking eindigden op een 9de plaats.
Europees kampioen bij de heren werd opnieuw Frankrijk ten koste van een sterk Italië.
In het schietkampioenschap trotseerde Logan Baton de verschillende schietproeven. Hij wist zich te plaatsen tot
in de ½-finales waar hij een rechtsreeks duel moest uitvechten tegen de gekende en sterke Italiaanse schutter,
Diego Rizzi. Logan behaalde een heel mooie score van 43 punten, maar kwam hiermee toch nog tekort voor een
finaleplaats - Rizzi scoorde 48 punten.
Als je weet dat in de andere halve finale ‘slechts’ 26 en 35 punten werden gescoord, is het jammer dat Logan het
tegen Diego Rizzi moest opnemen. Niettemin een heel mooie zilveren medaille voor België er bij.
In de finale werd Diego Rizzi uiteindelijk verslagen met 41 tegen 35 punten door de Spanjaard Manuel Romero.

EK jeugd
Onze jeugdspelers werden dit jaar op de proef gesteld
tijdens het Europees kampioenschap te Monaco van 27 tot
en met 30 oktober.
Onder leiding van coaches Renaat Borré en Paul
Verplancke zouden onze Vlaamse jongens Nicky Kockx
(KPC Schorpioen) en Guiseppe Lombardo (PC De Vrienden)
samen met de Waalse jongens Jerome Creyelman en
Tristan Alexandre, de tegenstanders het vuur aan de
schenen leggen.
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Nicky Kockx in actie
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Tijdens de eerste 5 ronden (Swiss-systeem) wonnen ze maar liefst 4 wedstrijden, waardoor ze op een voorlopige
2de plaats eindigden in de rangschikking. De enige wedstrijd die werd verloren was tegen Frankrijk.
1e ronde: België – Monaco:
2e ronde: Frankrijk – België:
3e ronde: Tsjechië – België:
4e ronde: Italië – België:
5e ronde: België – Zwitserland:

13 – 11
13 – 9
4 – 13
4 – 13
13 – 3

In de daaropvolgende poule-/knock-out fase waren onze
jongens de eerste ronde bye. De 2de wedstrijd kwamen ze
opnieuw uit tegen Zwitserland die voor een tweede maal
opzij werd gezet met een 13 – 10 overwinning. De plaatsing voor de ¼-finales was een feit.
België stond in deze ¼-finale tegenover Tsjechië. Net zoals
in de 3de voorronde trokken onze jongens aan het langste
eind (13 – 8) en plaatsten zich verdiend voor de ½-finales.
Ook Italië kon geen overwinning forceren tegen onze sterk
spelende jonge Belgen. Meer dan verdiend plaatsten onze
jongens zich dus voor de grote finale van het Europees
kampioenschap jeugd 2016.
In deze finale kwamen ze oog in oog te staan met Frankrijk.
De enige ploeg die in de voorbije 8 wedstrijden sterker
bleek te zijn dan België. Tijd om iets recht te zetten?
Nicky wordt gefeliciteerd door enkele ploegmakkers
Helaas… ook nu waren de Fransen een maatje te sterk
voor onze jongens, alhoewel… met een 13 – 11 eindstand
weet je dat er meer in zat. Maar na een fantastisch parcours mochten onze jongens met opgeheven hoofd én
trots op het 2de stekje plaatsnemen en de zilveren medaille in ontvangst nemen. Proficiat jongens én coaches!!
Tussendoor nam Tristan het schietkampioenschap voor zijn rekening. Een goede keuze van de coaches als je
weet dat ook hij een medaille behaalde. Een bronzen plak rond de nek voor het schietkampioenschap en een
zilveren voor het triplettenkampioenschap.
Een meer dan geslaagd kampioenschap voor de jonge Belgische selectie.

Het Belgische team vlnr: (boven) Renaat Borré, Nicky, Jerome, Guiseppe, Reinold Borré, Tristan
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EK singles dames en heren
Het allereerste Europees kampioenschap singles, ook gekend als
tête à tête, zou oorspronkelijk doorgaan in Nimes. Door de hogere
veiligheidseisen en de steeds moeilijkere zoektocht naar financiële
ondersteuning, was Nimes echter genoodzaakt af te haken en werd
in allerijl gezocht naar een alternatief. Dit werd gevonden in het
noorden van Europa, namelijk in Halmstad (Zweden).
Voor de heren werd de Waalse
speler Jeremy Pardoen geselecteerd en voor de dames
onze eigen Vlaamse Natachsa
Kazmierczak van PC Lier.
Jeremy behaalde na de voorrondes de ¼-finales waarin
hij uitkwam tegen Zweden.
De Zweed won de wedstrijd
met 13 – 9 en zorgde er voor
dat het kampioenschap voor
Jeremy erop zat. De allereerste Europese kampioen singles werd de alom gekende Fransman, Henri
Lacroix.
Natachsa behaalde, na een goede voorronde, ook de ¼-finales. Haar
tegenstander in deze wedstrijd was een dame uit de Tsjechische Republiek.
In tegenstelling tot Jeremy, slaagde Natachsa
er wel in haar ¼-finale te winnen met een
score van 13 tegen 4. Hierdoor plaatste zij zich
voor de ½-finales en was dus al zeker van een
medaille.
De ½-finale was jammer genoeg het eindpunt.
Net zoals bij Jeremy zorgde een Zweedse
tegenstander voor de uitschakeling. Doch een
fantastische prestatie van Natachsa en een
dikke proficiat waard!
Net zoals bij de heren werd een gekende
naam Europees kampioen, namelijk Yolanda
Matarranz uit Spanje.

Eurocup
Tenslotte kunnen we nog meegeven dat de finales van de Eurocup zullen worden gespeeld van 9 tot en met
11 december te Boras, Zweden en dat de Belgische club, Pachy Waterloo, zich hiervoor wist te kwalificeren.
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Interview - Alain Garnier
In ons vorig magazine (editie september) kon je al lezen dat onze
federatie ondertussen een nieuwe Directeur Sport heeft, Alain
Garnier. Zoals beloofd laten we je wat beter kennis maken met
hem.
Wie is Alain?
Alain werd geboren op 12 december 1951 te Gent. Hij zal er zijn
jeugdjaren doorbrengen en er als jonge gast zijn diploma als landbouwkundig ingenieur behalen aan de universiteit.
Professioneel bouwde Alain een mooie carrière op om dan in 2008
als Senior Director bij de firma Janssen Pharmaceutica NV het
beroepsleven achter zich te laten en te beginnen aan een nieuwe
periode in zijn leven, het pensioen.
Hoe ben je met petanque in aanraking gekomen?
“Zoals de meesten denk ik, op de camping met mijn ouders. Ik herinner me ook nog goed – ik moet een jaar of tien geweest zijn – dat mijn
ouders elke zondag gingen spelen met gespijkerde ballen aan het
Storyplein in Gent.
12 jaar geleden, ik woonde ondertussen in Turnhout, vernam ik per
toeval van een vriend dat er een petanqueclub in Turnhout was. Mijn vrouw, Corry, en ik waren meteen verkocht.”
Je ben dus al een hele tijd bekend met onze sport; wat is volgens jou het verschil tussen de petanque
van vroeger en de petanque van nu?
“Petanque is vooral geëvolueerd naar een echte sport met media-aandacht. Topsporters laten al wat liever hun kunnen
zien en hebben respect voor elkaar.”
Je bent ondertussen enkele maanden de nieuwe Directeur Sport van onze federatie. Wat is je al
opgevallen?
“Wat me heel snel duidelijk werd is: dat aan de bron liggen van de informatie, via het Dagelijks Bestuur en de Raad van
Bestuur, weten wat er ‘leeft’ van primordiaal belang is om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen en aan te voelen
en te bepalen wat er van mij verwacht wordt op sportief vlak.”
Hoe komt iemand van spelen met zijn ouders op de camping tot Directeur Sport van de PFV?
“Ik ben op bestuursniveau begonnen bij de eerste club waar ik ben terechtgekomen; ik was er toen sportleider.
Vanuit die functie ben ik verder geëvolueerd tot provinciaal scheidsrechter, Vlaams scheidsrechter en tot lid van de
Evaluatiecommissie van de scheidsrechters. Ik ben tegelijk ook Voorzitter van de provinciale afdeling Antwerpen.”
“Jeugd vind ik heel belangrijk en daarom engageer ik me hiervoor op provinciaal en Vlaams niveau. Ik slaagde enkele
jaren geleden als initiator petanque, een opleiding die ik in de praktijk breng als verantwoordelijke voor de jeugdwerking
in de provincie Antwerpen, als monitor tijdens het PFV sportkamp en als lesgever in de petanqueschool van de provincie
Antwerpen.”
Je bent duidelijk een bezige bij
“Dat kan je wel zeggen, maar ik ben me er wel van bewust dat ik mijn functie als provinciaal Voorzitter zal moeten neerleggen en ook als scheidsrechter minder actief zal zijn zodat ik me voldoende kan toeleggen op mijn nieuwe taak binnen
de PFV”
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Heb je dan nog tijd over voor hobby’s?
“Ik speel zelf nog wel petanque hoor en daarnaast vind ik het belangrijk om tijd te maken voor andere hobby’s en voor
mijn familie. Ik geniet wel van de wereld van de wijnproeverij, op woensdag speel ik recreatief tennis en maandag is mijn
vaste babysitdagje bij mijn kleinzoon.”
Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste dingen in het leven?
“Familie, gezondheid en sociale entourage.”
Zijn er ook mijlpalen in je leven waar je trots op bent?
“Absoluut. Uiteraard mijn kinderen en ook mijn studies en mijn loopbaan.”
Je bent speler, trainer en Directeur Sport… ervaar je dat deze posities binnen onze sport andere eigenschappen vergen?
“Om een goede petanquespeler te zijn, heb je vooral technische vaardigheden nodig, aangevuld met tactisch inzicht én
teamspirit. Een trainer moet dan net die technische en mentale vaardigheden van zijn spelers weten te ontdekken en hiernaartoe werken. Aan al wat gevorderde spelers zou ik trouwens de raad geven goed te blijven luisteren naar de raadgevingen van hun trainer en niet naast de schoenen te gaan lopen. Beginnende jeugdspelers zou ik vooral willen meegeven
dat ze zich het best inschrijven bij een van de petanquescholen, er geduldig de raadgevingen van de trainer opvolgen en
er een leuke ervaring van maken.
Voor een Directeur Sport, of een bestuurslid in het algemeen, liggen de eigenschappen wel wat anders. Luisterbereidheid
is uiterst belangrijk net zoals open staan voor nieuwe ideeën en de implementatie ervan.”
Wat zijn jouw sterkste eigenschappen?
“Ik denk dat ik het best te omschrijven ben als een sociaal bewogen persoon die plannen wenst uit werken en te
realiseren.”
Wat zijn voor jou de troeven van onze sport en onze federatie?
“Petanque is een unieke sport, in dat opzicht dat alle leeftijden met en tegen elkaar kunnen spelen; ouders met kinderen,
grootouders en kleinkinderen, … . Meer gezinnen naar de sport brengen is dan ook een uitdaging en tegelijk een troef
voor onze federatie waar ik graag aan meewerk.
Persoonlijk zou ik de verdere uitbouw van onze sport en federatie ook willen verwezenlijken door onder andere talenten
op te sporen en deze te laten begeleiden tot de wereldtop.”
Dit zijn doelstellingen die niet van dag op dag zullen bereikt worden.
“Uiteraard is dit werk op lange termijn, maar daarom niet onbelangrijk of onhaalbaar. Het komende jaar zal voor mij
trouwens vooral in het teken staan van mijn nieuwe functie. Mij volledig inwerken in de taken door een actieve rol te
spelen in de verschillende commissies en het verder uitbouwen van de bestaande petanquescholen zijn de doelstellingen
voor 2017.
Voornamelijk voor de jeugd zou ik op korte termijn willen streven naar nog beter gestructureerde petanquescholen in de
provincies en op clubniveau er voor zorgen dat de jeugd er welkom is. Tegen 2020 hoop ik dan een reële bijdrage geleverd
te hebben op sportief vlak.”
Wat zal de toekomst brengen?
“Moeilijk te zeggen. Ik zou vooral willen vragen aan de leden en de clubs om een klimaat van verdraagzaamheid te
creëren in de clubs waarbij alle leden zich thuis voelen. En spelers… ‘denk meer aan het clubbelang eerder dan aan het
individueel belang’.”
“Petanque is en blijft nog steeds een belangrijke sociale ervaring en als de toekomst dan toch iets mag brengen, dan
sowieso meer respect in het algemeen voor scheidsrechters, officials en medespelers.”
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Wie is Alain als petanqueliefhebber?
“Mijn favoriete speler en speelster zijn Lacroix en Papon, beiden Fransen, maar echte toppers. Mijn mooiste herinnering als
speler is er ook een met een Frans tintje, namelijk mijn deelname aan de ‘Marseillaise à pétanque’, een absolute aanrader
voor iedere petanquefreak”.
“Als speler ben ik samen met mijn ploegmakkers in de provinciale wintercompetitie al enkele keren kampioen geworden.
Ook in de hoogste provinciale afdeling waardoor ik nu iedere zaterdag mag aantreden in de Vlaamse wintercompetitie.
Mijn beste prestatie in het zomerseizoen is een derde plaats op de BIB veteranen, een Belgisch kampioenschap die ik graag
eens zou winnen. Als speler is het eigenlijk gewoon mijn doel om zo goed mogelijk te presteren voor de club.”
Je bent reeds enkele jaren een ‘vaste’ deelnemer aan onze petanquereizen.
“Klopt, Corry en ik reizen graag. De PFV petanquereizen zijn trouwens een echte aanrader. Het brengt mensen bijeen met
dezelfde hobby, er is steeds enthousiasme alom en het creëert vriendschappen tot ver buiten uw club of provincie. Jullie
zullen ons er in de toekomst zeker nog wel tegenkomen.”
Om af te sluiten, heb je nog een leuke petanque-anekdote?
Lacht - “een speciale naam voor het doelkogeltje is ‘cornichon’ (‘augurk’ – nvdr.).”

29

Panathlon
Verklaring

Pana
thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport
Panathlon
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere
gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
We verklaren dat

Steun
verw
elkomen
verwelkomen
We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve
waar
den nas
tr
even
waarden
nastr
treven
We de positieve waarden
in de jeugdsport
actiever,
met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met
de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen
nastreven.

•

•

•
•

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een
gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale
vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren,
net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We
zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen
helpen hun emoties te beheersen.
We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de
hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair
play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in
hun sport.

Discrimina
tie bannen
Discriminatie
We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen
van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen,
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport
te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van
vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of
cultuur.

Kinder
en bescher
men
Kinderen
beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve
effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve
maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

•
•

•
•
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We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door
ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de
kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende
klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen,
aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die
betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,
opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten,
psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste
niveaus om deze code op te volgen.
We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

•
•

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst
met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen
van de jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent
een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit
betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport
port
Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter
over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties,
sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,
sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze
verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in
de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan
hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?
Surf dan naar
www.sportopjongerenmaat.be
en onderteken mee.

Veteranen en
besturen

Dag van de veteranen en besturen
Het ligt ondertussen al enkele maanden achter ons, maar
uiteraard willen we jullie de uitslag van de Dag van de
veteranen en de Dag van de Besturen niet onthouden.
Het was op 2 en 3 september dat heel wat vrijwilligers
uit onze Oost-Vlaamse afdeling vroeg uit de veren waren
om de deelnemers uit alle Vlaamse provincies hartelijk en
goed te verwelkomen in “ ’t Boerenhof” te Oostakker. Na de
traditionele ontbijtkoek en een drankje werd van daaruit
vertrokken naar de verschillende activiteiten.
Op vrijdag (Dag van de veteranen) kozen de meeste
deelnemers voor een begeleid bezoek aan het historisch
Gentse stadscentrum. Een andere grote groep koos er voor
om wat cultuur op te snuiven in het SMAK – het Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst. En tenslotte waren er enkelen
die zich stortten op de rijke kunstverzameling van de
Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw in één
van de oudste musea van België, het Museum voor Schone
Kunsten.
De bestuursleden van onze Vlaamse clubs konden op
zaterdag (Dag van de Besturen) kiezen uit nog een vierde
activiteit, namelijk een rondvaart in de Gentse haven, na
Antwerpen en Zeebrugge, de derde grootste van België.

Geen wonder dat de overgrote meerderheid van
de deelnemers zich op zaterdagochtend op het
kabbelende Gentse water bevond aan boord van
de ‘Jacob van Artevelde’ en de Gentse haven vanuit
een ander perspectief kon beleven.
In haast perfecte petanque-omstandigheden – zon,
geen regen, niet te warm en niet te koud – kon
zowel op vrijdag als op zaterdag het petanquetornooi plaatsvinden.
Zoals steeds werd er gespeeld in een heel vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer, waarbij plezier
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Veteranen en
besturen
centraal stond. Niettemin speelde iedereen wel op zijn of haar best om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen.
Wie hierin het beste is geslaagd….
Dag van de veteranen:
1e: Voets Ludo - Coppens Etienne - De Nocker Rita (PC Kontich - Antwerpen)
2e: Goris Leo - Leffelaer Carine - Panchana Dicky (PC Wijnegem)
3e: De Becker Edouard - Segers Marie-Josee - De Bilde Eddy (PC Wemmel)

Dag van de besturen:
1e: Glenn Van Laeken (PC Haeseveld)
2e: Freddy Blommaert (PC Verbroedering)
3e: Johan De Ridder (PC De Blockskes)
De volledige uitslag en heel wat foto’s
(met dank aan François De Troch en
Liliane D’Hauwers) kan je bekijken op
onze website (www.pfv.be) en onze
Facebookpagina.
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Uit de media
Afgekeurde schietstand wordt indoor petanquehal

Halle opent petanquehal in kelder De Bres
19/10/2016 om 22:29 door Ingrid Depraetere - Print - Corrigeer

HALLE - Halle kan sinds zaterdag nu ook indoor petanquen. De voormalige schietstand in de kelder van sportcomplex
De Bres werd omgetoverd in een petanquehal met acht banen. De petanquehal wordt de vaste stek van PC De Bres maar
iedereen kan er terecht.
De schietstand in de kelder van De Bres is ondertussen al sinds 2012 dicht. Schietclub TIR Sint-Martinus had hier zijn vaste stek en
ook politiediensten kwamen hier oefenen. Maar om de schietstand in regel te stellen met de strengere milieu- en veiligheidsregels
waren zware kosten nodig. "Aan één voorwaarde zouden we zelfs nooit kunnen voldoen: een rechtstreekse tweede nooduitgang
naar buiten is op deze plek onmogelijk aangezien de schietstand in de kelder ligt. Vandaar dat we redds een tijd geleden beslist
hebben de schietstand definitef te sluiten", aldus schepen van sport Christophe Merckx (CD&V) . "Natuurlijk rees dan al snel de
vraag: wat kan er als nabestemming dan wel op deze plek? Zo dook de vraag van petanqueclub De Bres op die vragende partij
bleek voor een binnenbaan zodat ze ook in de winter hun favoriete sport kunnen beoefenen. Technisch en financieel bleek dit
constructieve voorstel ook zeer goed haalbaar".
"Voor ons is de opening van een overdekte petanquehal in de kelder van De Bres zeer goed nieuws', glunderde ondervoorzitter van
petanqueclub De Bres Patricia Bellemans. "Tot nu konden we enkel petanquen in de zomermaanden. De winter overbrugden we
door af en toe deel te nemen aan tornooien elders of door af en toe buiten Halle een overdekte baan te huren. Nu er een overdekte
petanquehal komt in Halle met acht banen, kunnen we het hele door onze sport beoefenen".
De stad Halle trok voor de omvorming vand e schietstand een budget van zo'n 5.000 euro uit om de petanquebanen aan te
leggen. "Het gaat vooral om de aankoop van dolomie en balken want de baan zelf legden we aan met eigen stadspersoneel", aldus
Christophe Merckx. "Petanqueclub De Bres gaf ons advies over hoe de baan er moest uitzien en hielp ook mee met het aflijnen van
de banen."
Petanqueclub De Bres wordt de vaste gebruiker van de indoor bal-o-droom die hier twee maal per week tijdens de wintermaanden komt spelen. Maar ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van de nieuwe infrastructuur en de hal reserveren. "Dat
deze bal-o-droom gegarandeerd een succes wordt, staat zo goed als vast. Petanque zit in de lift. Het is een zeer laagdrempelige
sport voor jong en oud waar veel plaats is voor sociaal contact. Ondanks dat de petanquehal in de kelder ligt, is de infrastructuur
via de garage ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers", aldus Patricia Bellemans. Om de nieuwe bal-o-droom in te wijden gooiden
petanqueclub De Bres en het schepencollege samen een balletje.
De schietclubs die hun schietstand zagen verloren gaan, zochten inmiddels hun heil buiten Halle. De politie heeft ondertussen een
nieuwe eigen schietstand in het oude rijkswachtgebouw.
Bron: Het nieuwsblad
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Echo’s uit de regio’s
Oost-Vlaanderen
Internationale Grote Prijs stad Aalst - 21 augustus 2016
Op zondag 21 augustus organiseerde KPC Alosta zijn eerste
internationale prijs van de stad Aalst. Dit tornooi kwam er
nadat men vorig jaar ook al een internationaal event organiseerde naar aanleiding van de viering van het 50-jarig
bestaan van de club.
Dit zomertornooi was ondanks het slechte weer terug
een voltreffer. Bij de dames schreven 34 doubletten in en
bij de heren 95 tripletten. Deze werden beloond met een
prijzenpot van zo maar eventjes 7.080 euro. Hiermee doet
onze club een zeer belangrijke inspanning om de petanquesport te promoten.
Met 95 deelnemende tripletten bij de heren en 34 doubletten bij de dames kunnen we toch zeggen dat we één
van de grootse tornooien van het land hebben georganiseerd. De prijzenpot was zeker de hoogste die we in
Vlaanderen al hebben gezien. Iedere deelnemer kreeg een kleine attentie en een bon van sponsor “Dranken De
Moor” in samenwerking met Ricard, die een speciale drankenstand hadden geïnstalleerd. In zonnig weer was het
Zuid-Franse ‘leven als God in Frankrijk’ zeker aanwezig geweest!
Op de parking van de Aalsterse Florahallen
hadden we bijna 100 terreinen voorzien. In
gietende regen en na wat moeilijkheden met de
inschrijvingen, kon worden gestart en kende het
tornooi een vlot verloop met een kleine eetpauze
waarvoor KPC Alosta een eetstand had voorzien.
Gelukkig was de bar/cafetaria ingericht in de
hallen zodat men daar tenminste nog droog bleef.
Bij de dames kwamen 11 van de 64 deelnemers
uit Franse clubs. Vanuit de PFV waren dat er 15,
22 dames kwamen uit andere Vlaamse clubs en
16 uit Brussel en Wallonië.
Er werden 5 partijen gespeeld; eerst met integrale
trekking en later winnaars tegen winnaars. Twee
ploegen konden elk hun 5 matchen winnen. De
Belgische dames deden het beter dan hun Franse
collega’s.
Uitslag:
1. Dimitrow Christel (la rose rouge) en Smal Alysson (Le muguet amigo’s)
2. Depasse Sabine (Elite) en Schollaert Madison (Elite)
3. Camille Max (Metz) en Anastasiz Jeandriens (Elite)
4. De Cock Ann (PC Reynaert) en Grootjans Inge (PC De Lindepet)
…
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Bij de heren waren er 285 spelers waarvan 93 uit Frankrijk (!). 68 uit ploegen van de PFV, 25 uit de rest van
Vlaanderen, 54 uit Brusselse verenigingen en 39 uit Wallonië. We speelden in poules waarna men terecht kwam in
een A, B of C reeks.
Uitslag:
Reeks A
1. Jean Francois Hemon (Metz)- David le dantec (Metz) – Gregory Berteaux (Esperance)
2. Plouchard Fabien (PC L’Amigos) – Roquet Cedric (Metz) – Dobbelaere Cedric (PC L’Amigos)
3. Laruelle Raymond (Wanzois) – Delperdange Ludovic (Wanzois) – Leclercq Fabrice (Wanzois)
4. Belloc Guy (ABGS (Fr) – Delattre Gregory (ABGS) – Mercier Christian (ABGS)
…
Reeks B:
1. Gens Clement (OSM Lomme (Fr) – Carlier Kevin (idem) – Cocqart Philippe (idem)
2. Demestre Rudy (Boule Anapoise (FR) - Demestre Antonio (idem) – Demetrio Jacques (idem)
3. Herve Deleu (PC L’Amigos) – De Groot Thierry (idem) – Renaat Borrez (idem)
4. Geoffrey Kinnoo 5-(USD (Fr) – Alexandre Haverland (idem)
…
Reeks C:
1. Hubrechts Jesper (KPC Alosta) – Lorie Michael (KPC Alosta) – Rokegem Bert (PC Haeseveld)
2. Dimitri Roillon (Silence-Pachy) – Jabe Didier (idem) – Cedric Longfils (Idem)
3. Eddy De Clercq (PC Chapoo) – Patrick De Vuyst (idem) – Omer van Rossem (idem)
4. Van De Bosch Robby (PC Niel) – Eelbode Robbie (KP Mistral) – Renders Dirk (PC Hof Ter Burst)
…
De eerste internationale prijs van de stad Aalst was ondanks het extreem slechte regenweer toch een succes. Wat
betrof de problemen bij de inschrijvingen heeft onze club al oplossingen gevonden zodat we bij een volgende
editie een vlot verloop kunnen garanderen. Of er een volgende editie komt hangt af van de onderhandelingen
met de sponsors. De stad Aalst is alvast vragende partij! We danken hen dan ook voor de medewerking. Op
aanvraag van de buitenlandse spelers overwegen we om het tornooi op zaterdag te laten doorgaan met zondag
eventueel een neventornooi.
Hou alvast de kalender in het oog, het tornooi zou eventueel terug doorgaan eind augustus (het weekend van
26 en 27 augustus). Geïnteresseerden kunnen op onze website (www.alosta06.be) een rubriek (zomertornooi)
vinden met de uitslagen en foto’s.
Noteer ook alvast ons groot wintertornooi in jullie agenda. De 15de trofee Jeannot Backaert. De schiftingen
lopen van 16 tot 25 december. De finale is op maandag 26 december (zie onze website).
Zien we jullie op onze tornooi volgend jaar?
KPC Alosta
Interprovinciale damesontmoeting
Het Oost-Vlaamse initiatief waarbij jaarlijks damesselecties van de 5 Vlaamse provincies het op één wedstrijddag
tegen elkaar opnemen, vond dit jaar plaats op de terreinen
van PC Haeseveld.
De Antwerpse dames waren de sterkste van alle selecties
en mochten de overwinningsbeker mee naar huis nemen.
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Provincie

Gewonnen

1

Antwerpen

11

166

90

2

VBBH

8

129

143

3

Limburg

6

134

138

4

W. Vlaanderen

6

125

151

5

O. Vlaanderen

4

126

158

Foto’s met dank aan Jean Boumans.
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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.
Met grote droefheid melden we
het overlijden van een dierbaar
lid van PC Omega, de heer
Raoul Naudts.
Geboren te Oostakker op
5 maart 1941 en overleden
in familiekring te Zaffelare op
23 mei 2016.
Hij was één van de eerste
leden van de club toen dit nog PC Brouwershof was
in Zaffelare, dan PC Fitland in Destelbergen en nu
PC Omega in Oostakker.
Toen we in 2010 gestart zijn met PC Omega was Raoul
een goede medewerker om onze club te verbouwen
tot een mooie club. Niets was hem te veel, als hij maar
kon helpen.
Hij was verschillende jaren actief als speler in de
wintercompetitie, dit vooral op woensdag. Daar zijn
gezondheid stilaan achteruit ging, schreef hij zich dan
maar in als recreant.
Wij leven mee met zijn echtgenote en wensen haar
en de familie veel sterkte toe om deze zware klap te
kunnen verwerken.
Spijts zijn heengaan zal Raoul blijven leven in onze
herinnering. Dat hij ruste in vrede.
Het bestuur en de leden van
PC Niel melden u diep bedroefd
het overlijden van mevrouw
Nancy Van Doosselaer.
Nancy werd geboren op 13 mei
1970 en is overleden op 9 juli
2016 in het UZ Gasthuisberg te
Leuven.
Nancy, jij bent veel te vroeg
van ons heen gegaan. Je hebt met veel optimisme
en kracht een strijd gevoerd die je helaas niet hebt
kunnen winnen. Dwars door alle stilte klinkt nog
steeds de echo van je lach…
We missen je!

Het bestuur en de leden van
PC Ponderosa melden u met
grote droefheid het overlijden
van de heer Alphonse
Cauwenbergh, weduwnaar
van Rachel Mertens.
Alphonse werd geboren te
Avion (Fr) op 23 maart 1928 en
is van ons heengegaan in het
AZ Monica Campus Deurne op 29 augustus 2016.
Langs deze weg bieden wij de familie en vrienden
onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel
sterkte.
Het bestuur en de leden van
PC Ponderosa melden u met
grote droefheid het overlijden
van mevrouw Irene Van Gaver,
secretaris van onze club en
weduwe van de heer Robert
Vervoort.
Irene werd geboren te Schoten
op 18 februari 1955 en is onverwacht thuis overleden op 21 september 2016.
We wensen onze deelneming te betuigen aan de
familie bij het verlies van hun geliefd familielid en
wensen hen heel veel sterkte toe.
Het bestuur en de leden van
PC Mol melden u met droefheid
het overlijden van de heer
Jean Peeters, levensgezel van
mevrouw Jeannine Bosmans.
Jean werd geboren op
17 februari 1943 en is overleden
te Mol op 30 september 2016.
Wij wensen alle familieleden en
vrienden heel veel sterkte toe.
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PC Actief Beveren meldt u diep
bedroefd het overlijden van de
heer Jozef Truyman.
Jef werd geboren te Beveren op
13 februari 1933 en is, gesterkt
door het sacrament van de
ziekenzalving, overleden te
Beveren op 13 oktober 2016.
We wensen de familie en
vrienden heel veel sterkte toe.
Het bestuur en de leden van
PC Lier melden u diep bedroefd
het overlijden van mevrouw
Monique Steemans,
echtgenote van de heer André
Van Noten.
Monique werd geboren te
Herentals op 23 oktober 1955
en ging thuis te Vremde na een
moedige strijd van ons heen op 17 oktober 2016.
Monique maakte deel uit van de succesvolle
damesselectie van PC Lier die de laatste jaren
verschillende provinciale en Vlaamse titels wist te
behalen. Ze was een clublid waar we steeds op konden
rekenen.
Langs deze weg bieden we de familie en vrienden
onze oprechte deelneming aan.
Met grote droefheid melden wij
u het overlijden van de heer
Jean Sevenich.
Jean werd geboren te Elbeuf
(Frankrijk) op 21 april 1946 en is
overleden in Catral (Spanje) op
3 november 2016.
Jean was van bij de start
boekhouder voor de PFV
Antwerpen en is dit heel lang gebleven. Hij was ook
medeoprichter van PC Aartselaar.
Om de laatste jaren te genieten van het leven ging hij
samen met zijn echtgenote, Diana Jansegers, in Spanje
wonen waar hij ook nog petanque speelde.
We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij
dit verlies.
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Diep bedroefd melden wij u het overlijden van de heer
Jos Hillen, echtgenoot van mevrouw Maria De Backer.
Jos werd geboren te Rijkevorsel op 8 november 1935
en is thuis te Oostmalle overleden op 4 november
2016.
We wensen onze deelneming te betuigen aan zijn
echtgenote, familie en vrienden bij het verlies van hun
geliefd familielid en wensen hen heel veel sterkte toe.
PC De Berk en haar leden
melden met droefheid het
overlijden van mevrouw
Margriet Vranken, echtgenote
van wijlen de heer Ivan
Vanvoorden.
Margriet werd geboren te
Mechelen-aan-de-Maas
op 8 november 1944 en is
overleden in het rusthuis ‘Berckenbosch’ te HeusdenZolder op 6 november 2016.
Onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden
en wij wensen hen veel sterkte.
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MAAK VAN JE
HOBBY
JE LEVEN
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Waar u ons kunt vinden
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 KBCbankkantoor afsloot, zijn we als KBC –
verzekeringsexpert uw eerste
aanspreekpunt.

Openingstijden
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

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 KBCbankkantoren 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

FSMA 049023A
Verbonden agent
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Petanque club Wemmel

MI S T

RAL

Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00
Vrijdag: club GESLOTEN
10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

1961 - 2011

W
VZ

Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden
Tel 09/252 16 20
www.petanquemistral.be
10 verwarmde binnenbanen
40 buitenbanen
aan ’t Eendenmeer

Steenweg op Brussel 113
1780 Wemmel
Tel & Fax: 02/461 30 30

Openingsuren:
Elke donderdag om 14u30 meli-melo
vanaf 20u00 meli-melo
Elke zaterdag om 14u30 meli-melo
vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten
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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
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P

Tel:
03 651 50 59
Mail: p.c.hemelhof@skynet.be
Web: pchemelhof.be
Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat
Openingsuren:
Di:
Wo:
Do:
Do:
Za:
Zo:
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12:00 tot 18:00 mêlée
12:00 tot 18:00 competitie
12:00 tot 18:00 vrij spel
19:00 tot 23:00 vrij spel
12:00 tot 18:00 mêlée
12:00 tot 18:00 competitie

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

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30
en
elke vrijdag om 19u30

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

Professional

Mis zeker deze actie niet
bij ColliShop!
ColliShop is een webshop van
Colruyt Group. U vindt er meer
dan 20.000 artikelen voor thuis,
ontspanning en verzorging.

-€ 5

bij aankoop van min. € 30

-€ 10

bij aankoop van min. € 50
Geldig op het volledige assortiment,
uitgezonderd Gaming en Multimedia.

Promocode A257
Actie geldig van 19/12 t.e.m. 8/1/2017.

ZO PROFITEERT U VAN UW VOORDEEL:
1. Surf naar collishop.be en ga op ontdekking in de verschillende categorieën.
2. Voeg uw favoriete artikelen toe aan uw virtuele winkelwagentje.
3. Vermeld de promocode A257 in het daarvoor bestemde vakje, volg de verdere
stappen en bevestig uw reservatie.
4. Is uw pakje op voorraad, dan ligt het drie werkdagen na uw reservatie voor u klaar
in de Colruyt-, DreamLand- of OKay-winkel van uw keuze.

collishop.be
Vragen of suggesties?
info@collishopprofessional.be
+32 2 363 51 50

Découvrez
le nouveau
catalogue
2016
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FRANCE
LA BOULE OBUT
5, Route du Cros
42380 Saint-Bonnet-le-Château
France
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www.obut.com

