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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

Wist je dat…
…het beach petanqueseizoen volop van start is gegaan? We startten met het circuit met de edities in Gent en
Kelchteren. De volgende op het programma zijn:
- Sint-Niklaas: 28 juni
- Koksijde: 23 juli
- Niel: 11 augustus
Vergeet niet om tijdig in te schrijven. Alle info vind je terug op onze website www.pfv.be onder de rubriek “Beach
Petanque”.
… de petanquereis naar Bulgarije in september volzet is? Volgend jaar 2 nieuwe kansen om met ons mee te
gaan!
… de PFV volop het initiatief van ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw) “TOP! in de sport” ondersteunt?
Wat is TOP! in de sport?
“TOP!” staat voor Time Out tegen Pesten en is een campagne waarmee de Vlaamse
sportsector dringend het thema pesten wil aanpakken. Iedere week leven ontelbare
kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is
een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer,
maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld
waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen.
Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend. De Time Out tegen
Pesten campagne informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief
aan een pestvrije omgeving te werken. We keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig: Time Out tegen Pesten!
Wil je als club ook deze campagne ondersteunen, neem dan snel een kijkje op topindesport.be!
… de initiatorcursus petanque opnieuw van start is gegaan?
Op 14 mei stonden enkele cursisten met een waar petanquehart klaar om de eerste lessen van het Algemeen
gedeelte van de cursus aan te vatten.
Samen met de deelnemers uit de snooker- en bowlingsport
hebben ze er ondertussen het algemeen gedeelte en het
examen volledig opzitten. Klaar voor de start van het specifieke
“petanque”deel van de cursus in september. VEEL SUCCES aan
alle cursisten!!
… we naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een bijscholing
“coaching” hebben georganiseerd?
De aanwezigen werden er klaargestoomd voor de komende
zomerperiode boordevol binnen- en buitenlandse tornooien
waar ze hun kennis kunnen overdragen en uitvoeren bij het
begeleiden van petanqueploegen.
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Voorwoord

Voorwoord voorzitter
Beste Petanque vrienden
De wintercompetitie is ondertussen al
even achter de rug.
Wij wensen alle kampioenen proficiat met
hun behaalde titel en
wensen ook de clubs
die een minder seizoen
achter de rug hebben
veel succes met hun
wederopstanding
volgend seizoen.
Wij stellen vast dat de clubs tijdens de overgangsperiode ijverig bezig zijn geweest om hun ploegen te
versterken om volgend seizoen nog beter te presteren
of om volgend jaar in een hogere afdeling te kunnen
spelen. Tijdens de overgangsperiode, waar de spelers
naar een andere club kunnen overstappen om een
nieuwe uitdaging aan te gaan, hebben wij 326 aanvragen binnen gekregen.
De PFV blijft niet stilzitten. Wij doen er alles aan om
onze sport meer in het daglicht te stellen. Daarom zijn
er al voor dit en volgend jaar mooie organisaties op
stapel gezet. Een klein overzicht:
“Beach Petanque Family Happening” in augustus waar
alle spelers en speelsters welkom zijn. Laat er ons met
zijn allen een mooie familiedag van maken, een dag
van vriendschap en ontspanning. De start hebben wij
zeker al niet gemist, wij hebben namelijk de bevestiging gekregen dat de internationale voorzitter, Claude
Azema, ons een bezoek zal brengen tijdens dit evenement. Een reden te meer om aanwezig te zijn en om
te laten zien dat de petanque in België ook een sport
is waar veel mensen tezamen komen. Meer lees je
hierover op pagina’s 11, 12 en 13.
Ook staat een mooie organisatie door onze afdeling
Limburg op de kalender waarvoor wij een warme
oproep doen om naar daar te gaan. “PETANQUE met
een HART”, een toporganisatie dat doorgaat begin
augustus in Diepenbeek.

Voor 2017 hebben wij 2 grote organisaties op het
programma staan met als eerste het wereldkampioenschap tête à tête en, een primeur voor onze sport, de
eerste keer de doubletten dames, heren én gemengd.
Dit als aanloop om als petanquesport in deze samenstelling naar de Olympisch spelen van 2024 te gaan
indien deze in Frankrijk worden georganiseerd. Wij
kunnen nu al met fierheid zeggen dat het zeker de
moeite waard zal zijn om te komen kijken, nu reeds
hebben meer dan 30 landen uit de 5 continenten zich
ingeschreven.
De tweede belangrijke organisatie voor 2017 zit nog
volop in de ‘pipeline’. GOLAZO, u welbekend van
grote sportevenementen zoals de “Antwerp 10 miles”,
de “marathon van Brussel”, enz. heeft plannen om
een 3-daags Petanque-event te organiseren in de
Antwerpse binnenstad. Een organisatie waarvoor zij
onze medewerking hebben gevraagd en die wij met
plezier zullen geven. Het evenement zou plaatsvinden
van 21 tot en met 23 juli 2017 en iedereen is er natuurlijk welkom. De organisatie verwacht een 3000-tal
mensen die onze sport beoefenen of ermee kennis
wensen te maken.
Onze wens is dan ook dat wij heel veel petanque
spelers bij ons aangesloten daar mogen verwelkomen.
Kortom, allen daarheen!
Door al deze organisaties kunnen wij met fierheid
zeggen dat onze sport open bloeit en daardoor
meer aanzien en ondersteuning krijgt van diverse
organisaties.
Wij willen al onze spelers en speelsters een mooie
vakantie toewensen waar vooral vriendschap, ontspanning en familievreugde mag zegevieren.
Reinold Borré
Voorzitter PFV
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Uit de media

Bondscoach leert Oetingen petanquen
26/04/2016 om 22:20 door Ingrid Depraetere
Foto: idh

GOOIK - In Oetingen is het nieuwe petanqueseizoen
gestart en dit gebeurde meteen met brio. Vlaams
petanquetrainer van de Vlaamse miniemenselectie
Dirk De Valck kwam de Oetingenaren de kneepjes
van het vak leren. Er wordt in Oetingen petanque
gespeeld op vrijdagavond vanaf 19.30uur op de
petanquebaan in de Kloosterstraat. De club momenteel een 70-tal leden.
Bron: Het Nieuwsblad
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WK 2017

WK 2017

Zonder het goed en wel te merken zijn er alweer 3 maanden verstreken en kunnen we jullie opnieuw wat meer
vertellen over de voorbereidingen van het PFV-team in functie van het unieke WK 2017.
Mocht je het nog niet hebben genoteerd, vergeet dan zeker niet om 13 tot en met 16 april 2017 met stip aan te
duiden in uw agenda. Dan zal je opnieuw kunnen genieten van petanquespektakel in de Topsporthal Vlaanderen
te Gent.
Je hebt de bekendmaking van het logo voor het WK kunnen volgen in het vorige magazine, maar omdat dit
sublieme logo niet volledig tot zijn recht komt in zwart/wit, heeft het deze keer een plaatsje gekregen op onze
cover. Je bent er ongetwijfeld reeds door omvergeblazen.
Achter de schermen zijn we ondertussen opnieuw een heel eind opgeschoten in het contacteren en vastleggen
van onze partners waarmee we zullen samenwerken om het WK tot een goed einde te brengen. Zaken zoals
catering, website, hotels, …. krijgen meer en meer vorm, waardoor reeds enkele grote puzzelstukken in elkaar
beginnen te passen.
VRIJWILLIGERS
Maar… over de voorbereidingen willen we het deze keer
toch niet te veel hebben. We willen het echter wel hebben
over JULLIE!
Het is onnodig te zeggen dat een organisatie zoals dit niet
kan slagen zonder een goede voorbereiding én zonder een
sterk vrijwilligersteam. Daarom zoeken we naar een fantastisch team zoals we er eentje hadden tijdens het EK in
2012.
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. We mogen
reeds rekenen op heel wat vrijwilligers, maar gezien de
grootse opzet van dit project kunnen we nog steeds extra
handen gebruiken.
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WK 2017
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
VIP-receptie (plannen, uitvoeren, opdienen)
Security (oogje in het zeil houden op de parking en in de topsporthal)
Vertalingen (teksten vertalen naar het Engels en/of Frans om te plaatsen op de website)
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@wpc-belgium2017.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!”
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VU: Reinold Borré - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

tim-pennoit@pfv.be

Fax: 09 243 11 49

tel: 09 243 11 41

9000 GENT

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

SPORTKAMP 2016

Sportkamp
2016
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B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen

Kleef
hier
uw
postzegel

Sportkamp
2016

Waar
SPORTA-centrum te Tongerlo.
Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

Prijs
Leden PFV: €199
Niet-leden PFV: €240
Gezinnen: vanaf het derde kind - 25 euro korting
In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden
per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

6 dagen
petanque,
sport en
plezier
Van zondag 21 tot en met
vrijdag 26 augustus 2016.

PFV vzw
Tim Pennoit
Tel: 09/243.11.41
Website: www.pfv.be
tim-pennoit@pfv.be
@PFVvzw
Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden.
Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden
in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje
krijgen op de website van de PFV.
Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

Ik ben:
Naam: ……………………………………………………………………….
Voornaam: …………………………………………………………………
Geboren op: ………………………………………………………………
Categorie: O miniem
O cadet
O junior
O belofte
Ik woon te:
Straat: .……………………………………………………………………….
Huisnummer: ……………………………………………………………
Postcode: …………………………………………………………………..
Gemeente: ………………………………………………………………..

Contactgegevens:
Tel.: ……………………………………………………………………………
GSM: ………………………………………………………………………….
T/GSM ouder(s): ………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………….
Ik zou graag slapen op de kamer bij:………………………….
………………………………………………………………………………….
Kledijmaat T-shirt:……………………………………………………..
Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €100,00 op rekeningnummer
van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met
vermelding van naam en “Sportkamp 2016 voorschot”.

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het
sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke
terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, ten laatste voor 1 juni, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de
PFV.
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Beach
petanque

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: REINOLD BORRÉ - ZUIDERLAAN 13 - 9000 GENT

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2016
SPORTSTRAND OOSTENDE
AANVANG: 9U30
Doe mee aan ons tornooi!
tornoo!
Jeugd - 18 j. (doublet): GRATIS
Dames (doublet): € 5/p.p
Heren (triplet): € 5/p.p

VVW INSIDE OUTSIDE

IEDEREEN !

WELKOM

ALLE INFO: WWW.PFV.BE
Werktekening.indd 1

FACEBOOK.COM/BEACHPETANQUE

TWITTER.COM/PFVVZW
16/02/16 16:10
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Beach
petanque

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2016
SPORTSTRAND OOSTENDE

AANMELDEN: 8U30 - 9U
START: 9U30
Voor wie

Reeksen (vink 1 reeks aan)

Jeugd -18 jaar (doublet)

inschrijvingsgeld
gratis

Dames (doublet)

€5 per persoon

Heren / Heren gemengd (triplet)

€5 per persoon

Ploegnaam: …………………………………………………………….
Voornaam
Naam

geboortedatum

Licentienummer
(indien lid PFV)

Speler 1 (ploegkapitein):
Speler 2:
Speler 3 (enkel bij H/HG):
contactgegevens ploegkapitein

e-mail

Tel/GSM

Inschrijvingsformulier vóór 11 augustus terug bezorgen aan het secretariaat van
de PFV via e-mail naar tim-pennoit@pfv.be OF per post naar PFV, Huis van de
Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent OF per fax naar 09/243.11.49.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling op
rekeningnummer: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque
happening 2016 + naam ploegkapitein”
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Beach
petanque

Beach petanque happening 20 augustus - Oostende
De Petanque Federatie Vlaanderen slaat op 20 augustus
opnieuw haar kamp op in Oostende, meer bepaald op het
gekende sportstrand recht tegenover de Wellington paardenrenbaan.
Was je er vorig jaar niet bij, dan is dit jouw nieuwe kans. Was er
je er wel bij, dan sta je ongetwijfeld te popelen om opnieuw
met de voetjes in het Oostendse zand jouw favoriete sport te
beoefenen.
Record
Dit jaar gaan we voor nóg meer deelnemers tijdens onze Beach Petanque Happening!
Vorig jaar kwamen maar liefst 198 deelnemers ons vergezellen op het sportstrand, maar met JOU erbij ronden we
dit jaar zeker de kaap van 200 deelnemers.
Vergeet ook niet om familie, vrienden, vriendinnen, collega’s, … warm te maken om eens te proeven van onze
sport. De Beach Petanque Family Happening is er namelijk voor IEDEREEN. PFV-leden én niet PFV-leden, binnenen buitenland én voor alle leeftijden.
Voor deze vernieuwde editie zullen we nog meer inzetten op het FUN-aspect en op een gezellig dagje uit met
de volledige familie en vrienden. Springkasteel, grimestand, initiatiestand, … zijn de ingrediënten die de dag voor
alle aanwezigen compleet zullen maken.
Alle deelnemers zullen bovendien een goodie-bag krijgen met wat lekkers en een leuk aandenken waarmee je
later kan “stoefen” bij zij die er niet bij waren.
Enkele praktische weetjes
Je kan inschrijven in 1 van de 3 beschikbare reeksen, namelijk:
- Jeugd -18 jaar: spelen in doublet
- Dames (alle leeftijden): spelen in doublet
- Heren/heren gemengd (alle leeftijden): spelen in triplet
Omdat we de deelname van jeugd extra willen stimuleren en willen tonen aan de buitenwereld dat onze sport
ook voor een jong publiek is bestemd, mogen jeugdspelers gratis deelnemen! Dus mama’s en papa’s, grootouders, … maak er een dagje uit van met de kinderen en kleinkinderen.
Op de dag zelf kan je op het secretariaat aanmelden tussen 8u30 en 9u, zodat de eerste wedstrijden kunnen
starten om 9u30.
Iedereen speelt sowieso 5 ronden met tussendoor enkele rustmomenten om te genieten van een verkoelend
drankje en een belegd broodje of braadworst.
Voel je het al kriebelen? Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier hiernaast op pagina 12.
TOT DAN!
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Petanque
met een hart

“Petanque met een Hart”.
PFV Limburg organiseert een 3 dagen durend evenement op 5/6 en 7 augustus 2016.
Op en rond het marktplein in Diepenbeek.
• Een dubbel doel: - De petanquesport promoten.
- Financiële steun aan het goede doel “Plan België”.
• Alle informatie is te vinden op onze website:

http://petanque-met-een-hart.jouwweb.nl

Toch vragen wij speciale aandacht voor:
1. De tornooien.
• Inschrijven kan enkel via een overschrijving.
• Te vermelden:
€3 per speler voor “Petanque voor iedereen” op vrijdag 5 augustus 2016.
€12 per doublet voor het “Doublettentornooi” op zaterdag 6 augustus 2016.
€18 per triplet voor het “Triplettentornooi” op zondag 7 augustus 2016.
Rekening: BE43 0017 7279 1501
BIC: GEBABEBB
Adres: Petanque met een Hart VZW
3590 Diepenbeek
Melding: Namen en club (Niet vergeten).

Mooie naturaprijzen,
en voor elke speler een verrassingspakket t.w.v. €30.

Er is nog plaats,

zorg dat je ingeschreven bent !!!!
2. Feest op het plein.
Een 4 uur durend muzikaal event op zaterdagavond 6 augustus 2016.
• Live optreden van “De Romeo’s” en 3 gastoptredens.
• Tickets kopen: - Online te bestellen aan €22 (zie website).
- Hard tickets ter plaatse aan €25.

Koop een ticket, zo help je het goede doel “Plan Belgie”.

Iedereen is van harte welkom,

wij verwachten jullie allemaal !!!!
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Petanque
met een hart
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Dag van
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Dag van
de veteranen
PETANQUE SPORTDAG voor VETERANEN
Op vrijdag 2 september 2016 vertrekken de bussen richting Oostakker waar
iedere echte PFV – veteraan (vanaf 50+) mét licentie - zowel competitief als
recreatief - kan deelnemen aan deze dag. De spelers van Oost-Vlaanderen
voorzien zelf in hun vervoer naar restaurant ’t Boerenhof (Gentstraat 2,
9041 Oostakker.
In de voormiddag is er een keuzemogelijkheid uit verschillende activiteiten
en in de namiddag is er een tornooi voorzien.
Opstapplaatsen busreis: OPGELET - UREN ZIJN ONDER VOORBEHOUD
Antwerpen:
6u30 te Wommelgem en 6u30 op de parking van JBC Aartselaar
Limburg:
5u30 te PC Genenbos en 5u45 aan de afrit Ham-Kwaadmechelen
VBBH:
6u00 te Tervuren en 6u45 te Wemmel
West-Vlaanderen: 6u45 te Oostende (parking Mercatorlaan), 7u00 te Loppem en 7u00 te Wevelgem
Onthaal in Oostakker vanaf 8u00. De terugreis is voorzien rond 19 uur
Activiteit
09u15: vertrek naar de activiteit (bij inschrijving 2 keuzes aanduiden):
1. Stadsbezoek met gids
2. Bezoek aan het S.M.A.K. met gids
3. Bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten met gids
Maaltijd:
12u15: koude schotel in restaurant ‘t Boerenhof
Tornooi
Tornooi Heren, Dames, Gemengd (zowel competitie als recreant) - in tripletten - licentie verplicht.
Start om 14u – 3 ronden – een beker voor de eerste drie – iedereen krijgt een aandenken.
Kostprijs
€25 voor de activiteit, het middagmaal en de deelname tornooi indien je inschrijft voor 15 juli. €30 voor
wie inschrijft na 15 juli.
De busreis wordt gratis aangeboden door de PFV
Inschrijvingen én betalen via de provinciale verantwoordelijken met het inschrijvingsformulier ten
laatste voor 15 augustus. Er dient contant betaald te worden bij de inschrijving aan de provinciale
verantwoordelijken.
Antwerpen
Vl. Brabant
Limburg
O. Vlaanderen
W.Vlaanderen

:
:
:
:
:

Jean Boumans
Freddy De Smet
Jacobus Martens
Annik Kerkhoff
Marc Steurbaut

Tel : 0495/22.08.93
Tel: 0477/22.09.65
Tel : 011/55.29.71
Tel: 0478/57.10.44
Tel : 0478/58.49.43

Op de dag zelf: 0497/37.25.35 (Nicky Carlier)

Club……………………………………………………………………….. schrijft in voor de “Dag van de veteranen” op vrijdag
2 september 2016 en betaalt voor :
Activiteit/middagmaal/tornooi: aantal personen : …… x 25 € = ……… € (voor 15 juli)
Activiteit/middagmaal/tornooi: aantal personen : ……. x 30 € = ………. € (na 15 juli)
Het inschrijvingsformulier vind je terug op de volgende pagina:
- Personen die deelnemen aan het tornooi schrijven in per triplet
- Personen die niet deelnemen aan het tornooi schrijven individueel in (onderaan de inschrijvingslijst)
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Kapitein
Speler 2
Speler 3
Kapitein
2
Speler 2
Speler 3
Kapitein
3
Speler 2
Speler 3
Kapitein
4
Speler 2
Speler 3
Kapitein
5
Speler 2
Speler 3
Kapitein
6
Speler 2
Speler 3
Kapitein
7
Speler 2
Speler 3
Kapitein
8
Speler 2
Speler 3
Kapitein
9
Speler 2
Speler 3
Niet-speler
Niet-speler
Niet-speler
Niet-speler
Niet-speler

1

ploeg

CLUB:

Naam + voornaam

Licentienr

Opstapplaats

Ontbijt

Dag van de veteranen - 2 september 2016
Activiteit
Keuze 1
Keuze 2

Maaltijd
€25/€30

0
0
0
0
0

Tornooi

Dag van
de veteranen

Dag van
de besturen
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Dag van
de besturen

DAG van de BESTUREN
3 september 2016
INSCHRIJVINGSFORMULIER
08u00 - 09u00

Aankomst en ontvangst van de bestuursleden in “ ’t Boerenhof ” (Gentstraat 2,
9041 Oostakker) waar iedereen een koffie en een ontbijtkoek aangeboden krijgt.

09u15

Activiteit: keuze uit 4 mogelijkheden (bij inschrijving 2 keuzes aanduiden)
1. Boottocht “Jacob Van Artevelde” (max. 80 personen)
2. Stadsbezoek Gent met gids
3. Bezoek aan het S.M.A.K. met gids
4. Bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten met gids

12u00

Middagmaal in ’t Boerenhof (warme maaltijd)

14u00

Tornooi in 3 ronden volgens melée systeem - op voorhand in te schrijven

18u00

Prijsuitreiking gevolgd door een receptie aangeboden door de P.F.V.

Kostprijs middagmaal €23.
Wie inschrijft en betaalt voor 15 juli krijgt €5 korting, dus €18.
Het ontbijt, de activiteit en de deelname aan het tornooi worden gratis aangeboden door de
PFV.
Inschrijven voor 15 augustus via het PFV secretariaat en enkel met onderstaand formulier.
Vragen op de dag zelf: 0497/37.25.35 (Nicky Carlier)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLUB:
Naam + voornaam

Licentienr

PFV (KBC): BE97 4469 7072 8149  0032 (0)9 243 11 40
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Ontbijt

Activiteit
Keuze 1 Keuze 2

 0032 (0)9 243 11 49

Maaltijd

Tornooi

(€18/€23)

 tim-pennoit@pfv.be

Zomerkalender
2016

Zomerkalender 2016
DAG

DATUM

UUR

zaterdag
zondag

21/05
22/05

woensdag

25/05

donderdag
vrijdag

26/05
27/05

zaterdag

28/05

zondag

29/05

14u00
14u00
13u30
14u30
14u00
17u00
11u00
13u30
14u00
9u00

woensdag

1/06

donderdag

2/06

zaterdag

zondag

4/06

5/06

woensdag

8/06

donderdag
vrijdag

9/06
10/06

zaterdag

11/06

zondag

12/06

woensdag
donderdag
zaterdag
zondag
maandag

15/06
16/06
18/06
19/06
20/06

woensdag

22/06

LOCATIE

TORNOOI

FORMULE

50+ doubletten
doubletten 1 speler -23 en 1 speler +23
Trofee 50+, speeldag 2 (Limburg)
50+ circuit - speeldag 1 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 2 (West-Vl)
Beach petanque tornooi - triplet
JEUGDCIRCUIT - speeldag 2
zomertornooi doublet - H/HG + 50+
Open tornooi - tripletten
V.K.T.

4 ronden
4 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
P

Zomertornooi doublet - H/HG 50+
50+ circuit - speeldag 2 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 3 (West-Vl)

4 ronden
3 ronden
3 ronden
kwartetform.
4 ronden

13u00
14u30
14u00

Mei
KP Mistral
PC Haeseveld
PC Maaseik
KPC Schorpioen
PC Koksijde
Sint-Pietersplein Gent
PC Dilbeek
PC Genk
PC Stekene
PC Reynaert
Juni
PC Maaseik
PC Zelzate
PC De Gulden Kamer

10u00

PC Haeseveld

kwartet (minimum 1 dame verplicht)

13u30
13u30
9u00

PC Olympia
PC Vilvoorde
PC Markdal

9u30

PC Pannebolletje

14u00
13u30
14u30
14u00
20u00
10u00

PC Omega
PC Kelchteren
PC Verbroedering
PC Colora
PC Haeseveld
Kelchterhoef

Zomertornooi doublet - H/G + 50+
Open tripletten tornooi
B.K.D.
12 uren Pannebolletje
(doublet heren & dames)
tripletten heren/gemengd
Trofee 50+, speeldag 3 (Limburg)
50+ circuit - speeldag 3 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 4 (West-Vl)
nachttornooi doubletten (alle categorieën)
Beach Petanque Tornooi

14u00

KP Mistral

Kwartettornooi (2 heren + 2 dames verplicht)

9u00
13u00
13u30

PC Rochefort (prv. Luxemb.)
PC De Bouchon
PC Dilbeek

14u00

PC Gent

9u00
14u00
9u30
9u00
9u30
13u30
14u30

KPC Tienen
Nieuwpoortse PC
PC De Gulden Kamer
PC Den Akker (prov. WVL)
PC Pannebolletje
PC Zig Zag
PC Haeseveld

B.K.T.
Open tornooi doublet H/G
Open promotie tornooi - triplet
50+ plus tripletten
(minimum 1 dame verplicht)
B.I.B. veteranen
50+ circuit - speeldag 5 (West-Vl)
12 uren van Brugge doublet H/G & dames
V.K.G.D. sen./vet.
sextet 50+ (minstens 2 dames)
Trofee 50+, speeldag 4 (Limburg)
50+ circuit - speeldag 4 (Oost-Vl)

P
8R & 7R
4 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
8R op tijd
5 ronden
kwartetform.
P
4 ronden
4 ronden
5 ronden
3 ronden
8R & 7R
P
6 ronden
3 ronden
3 ronden
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donderdag

23/06

zaterdag

25/06

zondag

26/06

dinsdag
woensdag
donderdag

28/06
29/06
30/06

vrijdag

1/07

zaterdag

2/07

zondag
dinsdag
woensdag
donderdag

3/07
5/07
6/07
7/07

zaterdag

9/07

zondag
maandag
dinsdag

10/07
11/07
12/07

woensdag

13/07

donderdag

14/07

zaterdag

16/07

zondag
woensdag

17/07
20/07

donderdag

21/07

zaterdag

22

23/07

zondag

24/07

woensdag

27/07

donderdag
zaterdag

28/07
30/07

14u00
10u00
14u00
13u30
14u00
14u00

11u00
10u00
10u30
13u30
14u00
10u00
9u30
14u00
14u00
10u00

Oostendse PC
PC Omega
PC De Vuurtoren
PC Zig Zag
PC Verbroedering
SPEM
Grote Markt St-Niklaas
KP Mistral
PC De Zeemeermin
Juli
Lummen
Lummen
PC Kortrijk
Petanqueclub Tienen
PC Haeseveld
Lummen
Oostendse PC
PC Omega
Nieuwpoortse PC
PC Gullegem

Petanque Masters Lummen - doublet 50+
Petanque Masters Lummen - doublet
zomertornooi doublet H/G
Zomertornooi tripletten
50+ tripletten heren/gemengd
Petanque Masters Lummen - triplet
sextet 50+ (minstens 2 dames)
dames doubletten
50+ circuit - speeldag 8 (West-Vl)
zomertornooi doublet H/G & doublet dames

14u00

PC Verbroedering

Dag van de dames PFV OVL (+BBQ)

10u00
9u30
13u00
13u30
14u00
14u00
13u30
14u00
13u30
10u00

PC Chapoo
PC De Zeemeermin
PC Ponderosa
PC Interlommel
KPC Schorpioen
Oostendse PC
PC Opec
PC Reynaert
Oostendse PC
PC Olympia

10u00

PC Reynaert

11u00
10u00

PC Boekt
PC Ponderosa

10u00

PC Reynaert

15u00
13u30

PC Koksijde
PC Sparrendal

14u00

PC Gent

13u30
14u30
14u00
14u00

PC Tongeren
PC Apollo
PC Den Akker
PC Verbroedering

sextettentornooi (minimum 1 dame)
sextet 50+ (minstens 2 dames)
triplet 60+
Trofee 50+, speeldag 5 (Limburg)
Open tornooi - tripletten
50+ circuit - speeldag 9 (West-Vl)
Zomertornooi doublet - H/HG
Damesdoubletten
Open tornooi - grote prijs stad Oostende
Sextet 50+, speeldag 1 (Limburg)
tripletten heren/heren gemengd
(cat. A en B na 2R)
Zomertornooi kwintet
sextet 2 dames verplicht
"10 uren van het Waasland" doubletten
heren/gem.
Beach Petanque Tornooi - triplet
Zomertornooi doublet - H/G + D + 50+
tripletten H/G & dames doubletten & 50+
doubletten
Trofee 50+, speeldag 6 (Limburg)
50+ circuit - speeldag 6 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 10 (West-Vl)
50+ tripletten heren/gemengd

14u30
14u00

50+ circuit - speeldag 6 (West-Vl)
Open tornooi - tripletten
zomertornooi doublet H/G & doublet dames
Zomertornooi triplet/doublet - H/G + D
tripletten heren/gemengd
zomertornooi triplet
Beach Petanque Tornooi
50+ circuit - speeldag 5 (Oost-Vl)
50+ plus circuit - speeldag 7 (West-Vl)

3 ronden
5 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
3 ronden
4R + F
P+R
4R + finale
4 ronden
4 ronden
P+R
6 ronden
4 ronden
3 ronden
5 ronden
3R mélimélo
sextetform.
6 ronden
4 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
6 ronden
5 ronden
5 ronden
6 ronden
7 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
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zondag

31/07

woensdag

3/08

donderdag
vrijdag

4/08
5/08

zaterdag

6/08

zondag

7/08

woensdag
donderdag

10/08
11/08

zaterdag

13/08

zondag

14/08

maandag

15/08

woensdag

17/08

donderdag

18/08

vrijdag

19/08

zaterdag

20/08

zondag

21/08

woensdag

24/08

donderdag

25/08

zaterdag

27/08

zondag

28/08

10u00
10u00
13u30
10u00
14u30
14u00
18u30
10u00
11u00
13u00
14u00
10u00

PC Reynaert
PC Den Akker
PC Tongeren
Augustus
PC Hasselt
KPC Alosta
PC De Vuurtoren
PFV - Diepenbeek
PFV - Diepenbeek
Marktplein Diepenbeek
PC Lint
PC Chapoo
PFV - Diepenbeek

sextettentornooi (minimum 2 dames)
Open tornooi doublet: H/G, D, recreanten
Zomertornooi triplet - H/HG + D + 50+

sextetform.
5R + F
4 ronden
6 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden

10u00

Nieuwpoortse PC

14u30
14u00
13u30
13u30
14u00

PC Stekene
PC Koksijde
PC Horizon
PC Vilvoorde
PC Koksijde

14u00

PC Haeseveld

10u00

Oostendse PC

Sextet 50+, speeldag 2 (Limburg)
50+ circuit - speeldag 7 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 11 (West-Vl)
PETANQUE MET EEN HART - Melé
PETANQUE MET EEN HART - doublet
JEUGDCIRCUIT - speeldag 3
triplet kleurentornooi
50+ tripletten heren/gemengd
PETANQUE MET EEN HART - triplet
Noordzeegouwtornooi triplet H/G triplet 50+
& doublet dames
50+ circuit - speeldag 8 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 12 (West-Vl)
Zomertornooi doublet - 50+
Open doubletten tornooi
Jeugdtornooi
50+ doubletten heren & 50+ doubletten
dames
PK individueel (West-Vl)

10u00

PC Chapoo

tripletten heren/gemengd

13u30
14u00
9u00
14u30
14u00
11u00
14u00
9u30
9u30
9u30
10u00
10u00

PC Pelt
PC Colora
PC Oetervallei
PC Reynaert
PC De Gulden Kamer
PC Maaseik
PC Omega
sportstrand Oostende
PC Maaseik
PC Maaseik
PC De Lindepet
KPC Alosta
SPORTA Tongerlo
PC Pelt
PC Tienen
PC Hof Ter Burst
PC Bernardus
PC De Vuurtoren
KPC Schorpioen
PC Wemmel
PC Kelchteren
PC Eeklo

Zomertornooi doublet - H/HG + 50+
Opn kampioenschap van Roeselare doublet
P.K.D. 50+
50+ circuit - speeldag 9 (Oost-Vl)
50+ circuit - speeldag 13 (West-Vl)
Maaseiker Weekend - doublet 50+
50+ tripletten heren/gemengd
PFV - BEACH PETANQUE FAMILY HAPPENING
Maaseiker Weekend - doublet
Maaseiker Weekend - triplet
doublet H / HG
tripletten H/G & doubletten 1 heer + 1 dame
START JEUGDSPORTKAMP
Trofee 50+, speeldag 7 (Limburg)
Zomertornooi veteranen doublet (50 jaar)
50+ circuit - speeldag 10 (Oost-Vl)
doublet H / HG veteranen
50+ circuit - speeldag 14 (West-Vl)
tripletten heren/gemengd
Zomertornooi
Zomertornooi doublet - H/HG + 50+
Open tornooi - tripletten

13u30
13u30
14u30
13u00
14u00
10u00
13u00
13u30
14u00

5 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
poules +
fin.
4 ronden
4 ronden
P
3 ronden
3 ronden
4R + F
4 ronden
5 ronden
P+R
P+R
5 ronden
5 ronden
3 ronden
4 ronden
3 ronden
4 ronden
3 ronden
5 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
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woensdag

31/08

donderdag
vrijdag
zaterdag

1/09
2/09
3/09

zondag

4/09

woensdag
donderdag

7/09
8/09

zaterdag

10/09

zondag

11/09

woensdag

14/09

donderdag

15/09

zaterdag

17/09

zondag

18/09

woensdag

21/09

zaterdag

24/09

zondag
woensdag

25/09
28/09

13u30
14u30
14u00

9u00
14u00
10u00
14u00
10u00
11u00
13u30
9u00
13u00

PC Genenbos
PC Gent
September
PC Gullegem
PFV - Oost-Vlaanderen
PFV - Oost-Vlaanderen
Oostendse PC
PC Gent
PC Boekt
PC Lokeren
PC Haeseveld
Oostendse PC
PC Genenbos
Oostendse PC
PC Bernardus

Trofee 50+, speeldag 8 (Limburg)
50+ circuit - speeldag 11 (Oost-Vl)

3 ronden
3 ronden

50+ circuit - eindwedstrijd (West-Vl)
DAG VAN DE VETERANEN
DAG VAN DE BESTUREN
V.I.B.
Open tornooi tripletten
Sextet 50+, speeldag 3 (Limburg)
50+ doubletten
Dames- & Herencup (doubletten)
JEUGDCIRCUIT - speeldag 4
Zomertornooi doublet - H/HG + 50+
finaledag KW-cup en jeugdtornooi
doublet H / HG

3 ronden

14u00

PC Verbroedering

kwartettornooi (minimum 1 dame verplicht)

13u00
14u30
10u00
11u00
13u30
13u30
14u00
13u00
14u00
13u00

PC Genk
KPC Alosta
PC Verbroedering
PC Reynaert
PC Boekt
PC Boekt
PC Verbroedering
PC De Berk
KPC Schorpioen
PC De Berk

13u00

PC Haeseveld

9u00
14u00

PC Reynaert
PC Reynaert

Trofee 50+, speeldag 9 (Limburg)
finale 50+ circuit
50+ sextettentornooi (minimum 2 dames)
JEUGDCIRCUIT - speeldag 5
Zomertornooi doublet - H/HG + 50+
Zomertornooi doublet - dame/heer
damesdoubletten
Trofee 50+, speeldag 10 (Limburg)
50+ tripletten
Zomertornooi doublet - H/HG + 50+
Open tornooi tripletten "3e Memorial
Van Rumst"
B.I.B.
50+ doubletten

5 ronden
4 ronden
6 ronden
4 ronden
4R + fin.
4 ronden
4 ronden
4 ronden
kwartetform.
3 ronden
3 ronden
sextetform.
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
5 ronden
P
4 ronden

Sportsterrendagen 2016

Sportsterrendagen 2016:
ook wij waren erbij!
Op 10 mei ging de eerste van twee “Sportsterrendagen” door, georganiseerd
op het sport- en recreatiedomein “Blaarmeersen” te Gent.
Wat zijn sportsterrendagen?
“De sportsterrendagen” is hét nieuwe schoolsportevenement voor alle
Vlaamse scholen en is een initiatief van Sport.Vlaanderen. Je komt er
bewegen, sporten, initiaties volgen, dromen, je uitleven, sportbattles voeren
en nog veel meer.
2 concepten
Sportsterrendagen: Sport je droom
Het vervullen van dromen is het uitgangspunt van dit sportevenement voor
de jongste groep (1e en 2e graad lager onderwijs). Een ‘Bucket list’, samengesteld uit een 25-tal sportgerelateerde activiteiten, staat centraal gedurende
de dag en tijdens de voorbereidingsfase. Het evenement is opgedeeld in 4
activiteitenzones die alle leerlingen doorlopen:

1. Droomzone
2. Sport- en beweegzone
3. Uitleefzone
4. Creazone
Sportsterrendagen: Sport daagt je uit
Sportbattles zijn het uitgangspunt van dit sportevenement. Tijdens deze
battles kunnen de leerlingen (3e graad lager en 1e, 2e en 3e graad secundair
onderwijs) sportsterren voor hun school verdienen, dit kan onder meer door
de beste prestatie, de grootste evolutie, meest enthousiasme, fair play, grootste pechvogel,…
Ook de Petanque Federatie Vlaanderen was op deze dag aanwezig met een
petanque-stand (met dank aan Bo en Guust van PC Gent) waar de leerlingen
konden proeven van onze sport.
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Echo’s uit de regio’s
Limburg
Limburgse nieuwkomer

Er is in het noorden van de provincie Limburg een
nieuw PFV aangesloten petanqueclub boven de
doopvont gehouden, “Bocholter petanque” is de
naam.
Er werd in de zomerperiode in de gemeente Bocholt
al recreatief petanque gespeeld, maar zodra de zomerperiode voorbij was, moesten de petanqueballen
opgeborgen worden tot de volgende zomer. Pas dan

26

konden ze terug van onder het stof worden gehaald
en kon het recreatief petanquespel opnieuw starten.
Er was geen mogelijkheid om in de winterperiode
petanque te spelen en daarom opperden de recreanten dat daar verandering in moest komen. Tenslotte
stopt de petanquesport ook niet in de winter en dat
was meteen hun motief.
Enkele spelers uit Bocholt, aangesloten bij PC Horizon,
namen het heft in handen om bij de gemeente aan
te kloppen en er op aan te dringen de mogelijkheid
te scheppen om in de winterperiode ook petanque te
kunnen spelen. Het was een opdracht van lange adem
want de gemeente stond natuurlijk niet onmiddellijk
in de handen te klappen. Er moest over nagedacht en
meerder male gedebatteerd worden in de gemeenteraad. Er waren namelijk nog wel enkele verenigingen
die op zoek waren naar een geschikt onderkomen.
Na toch wel veelvuldig aankloppen door de initiatiefnemers, heeft de gemeente uiteindelijk het licht op
groen gezet en werden alle formaliteiten vervuld voor
het bouwen van een gloednieuw gemeentelijk sport-

Regio’s
complex. De aangestelde aannemer zorgde ervoor dat
de droom van de verschillende verenigingen werkelijkheid is geworden en zo konden de Bocholtse petanquespelers gedurende de winterperiode hun intrek
nemen in één van de lokalen hen door de gemeente
toegewezen.
De zeer mooie inrichting van het lokaal werd gedaan
door enkele zogenoemde “handige Harry’s” en er
werden 6 binnenpleinen aangelegd. Het buitenterras
en de aanleg van de buitenpleinen zal niet lang op
zich moeten wachten en zal in de zeer nabije toekomst
verwezenlijkt worden zodat de accommodatie volledig
af zal zijn.
Heel lang heeft men niet moeten zoeken naar een
naam. Hij is heel eenvoudig bedacht en de petanqueclub in Bocholt heeft de naam “Bocholter petanque”
gekregen.
De eerste ballen zijn geworpen begin maart 2016 en
amper 14 dagen later mocht de PFV de aanvraag voor
aansluiting in ontvangst nemen. De officiële opening
heeft onder grote belangstelling plaats gehad op
15 april 2016.
De club zet de deuren van haar lokaal open voor iedere
petanquespeler op donderdagnamiddag van 13u30
tot 17u00. Op vrijdagavond is het om 19u30 trainingsavond en zondagvoormiddag vanaf 9u30 tot 12u30 is
er wekelijks een melée.
“Bocholter petanque” zit vol met goede initiatieven; zo
zullen ze van start gaan in de volgende wintercompetitie 2016-2017 bij onze 50-plussers en hopen ze ook te
kunnen starten in de provinciale weekendcompetitie,
de PIB, de kampioenschappen en de Trofee 50+.
Toch even vernoemen wie de clubmandaten zal
waarnemen:
- Chris Noots, de man die het initiatief heeft genomen
en tevens woordvoerder was van petanquespelend
Bocholt bij de gemeente, wordt voorzitter.
- Hij zal geholpen worden door Hub De Grood, die
secretaris wordt.
- De financiële zaken worden toevertrouwd aan
Breugelmans Cristianne.
PFV en PFV Limburg wensen “Bocholter petanque” het
allerbeste en hopen dat ze in alles wat ze zullen ondernemen een positief resultaat mogen afleveren.
Herman Croymans

PC Pelt in de Vlaamse eindronde
Daar Pelt A de laatste
wedstrijd van de provinciale wintercompetitie
2015/2016 wist te winnen
van Kelchteren A, nestelde zij zich op de 3e
plaats in het klassement
van de hoogste provinciale afdeling in Limburg.
Op de plaatsen 1 en 2 plaatsten zich respectievelijk
Genenbos A en Tongeren A; beiden ploegen die reeds
vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse wintercompetitie en dus niet mochten deelnemen aan de Vlaamse
eindronde.
Pelt A moest bijgevolg voor de provincie Limburg gaan
“testen” in de Vlaamse eindronde op 19 maart 2016 in
KP Mistral. De geplaatste ploegen uit de 1e provinciale
afdeling van elke Vlaamse provincie, samen met de
hoogst geklasseerde daler uit 2e Vlaamse afdeling van
de wintercompetitie 2015/2016, moesten gaan uitmaken welke 2 clubs de komende wintercompetitie van
start zullen gaan in 2e Vlaamse afdeling.
Zoals reeds vernoemd
is de eindronde doorgegaan in KP Mistral.
Vanuit het noorden van
Limburg wil dit zeggen
dat de Peltenaars al vroeg
hun nachtrust moesten
onderbreken om tijdig te
kunnen arriveren op de
plaats van afspraak. De
spelers stelden het erg op
prijs dat hun trouwe supporters, zoals gewoonlijk, ook
nu hun ploeg konden aanmoedigen. Vandaar dat er
voor de verplaatsing enkele auto’s meer moesten voorzien worden om met zijn allen in KP Mistral te geraken.
Onze GPS bracht ons zorgeloos en tijdig op de plaats
waar wij moesten zijn, namelijk de Bosheidestraat 7
te 9070 Heusden. Even wat rust nemen bij een lekker
kopje koffie en dan de pleinen op om ons voor te
bereiden op de komende spelronden. Ondertussen
waren onze tegenstanders ook gearriveerd, hadden
ook hun koffie al gedronken en sommigen onder hen
hadden ook al de weg naar de pleinen gevonden om
een balletje te proberen. Stilaan liep KP Mistral vol met
spelers en sympathisanten.
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Er moesten 5 spelronden afgewerkt worden. De klok
wees 9u30… tijd om eraan te beginnen om zo straks
nog op een respectabel uur te kunnen vertrekken naar
Limburg.
Dat daar petanquers op de pleinen stonden, moet ik
u zeker niet vertellen. Er werd dan ook op sommige
pleinen op erg hoog niveau petanque gespeeld.
PC Pelt wilde wel, maar was niet opgewassen tegen
de betere aanwezige clubs. Jammer maar toch vermeldenswaardig. De spelers en hun volledige entourage
waren dan ook terecht blij dat ze alweer, reeds voor
de 3e maal, de Vlaamse eindronde mochten meemaken. Het is hen nog niet gelukt om bij de eerste 2 te
eindigen. Misschien lukt het ooit toch wel eens, wie
weet. Volgende wintercompetitie blijven ze dus terug
onze Limburgse clubs bezoeken en werken ze naar,
misschien een volgende deelname aan de Vlaamse
eindronde.
“PC Chapoo en PC Herentals proficiat”
Herman Croymans
Kampioenschappen
Het eerste kampioenschap
op de Limburgse zomerkalender van 2016 was
gemerkt met de afkorting
PKGD. Het Limburgse
Provinciale Kampioenschap
Gemengde Doubletten,
zowel voor senioren als
veteranen is doorgegaan
in PC Pelt op 30 april. Heel
belangrijk, het voorspelde
slechte weer is er niet gekomen, zodat het kampioenschap droog, maar wel erg fris is kunnen verlopen …
een groot pluspunt.
Onze Limburgse kampioenen bij de senioren zijn
geworden: Peers Geert en De Jong Karin van PC
Maaseik. Bij de veteranen is op plaats één geëindigd:
Bastiaens Albert en Kox Rina van PC Pelt.
Er schreven voldoende doubletten in voor deelname
aan het VKGD dat zal doorgaan in PC Den Akker.
Om te weten welke doubletten en tripletten mogen
deelnemen aan het VKD en VKT moet er eerst op
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provinciaal vlak gestreden worden in de provinciale
kampioenschappen voor doubletten en tripletten.
Het doublettenkampioenschap zowel voor heren/
gemengd als voor dames werd toegewezen aan PC
Maaseik en is gespeeld op 7 mei. Deze keer was het
echt lenteweer of beter gezegd bijna zomerweer.
Quetin Gert en Kausse Stefaan van PC Boekt zijn
Limburgs doublettenkampioen geworden bij de
heren/gemengd en bij de dames wisten Maes Els en
Snijers Katrien van PC Genenbos zich op de eerste
plaats te nestelen. Net zoals bij het PKGD konden de
geïnteresseerden zich bij de aanmelding, inschrijven
voor het VKD in PC Genenbos.
Voor deelname aan het provinciaal triplettenkam
pioenschap moesten de spelers op 8 mei, de dag na
het kampioenschap voor doubletten, de verplaatsing
maken naar PC Boekt. Dit laatste provinciaal kam
pioenschap is doorgegaan bij echt zomerweer, een
overwinning op zich voor alle tripletten. Het weer
was echter niet de factor die bepalend was om de
kampioenen toe te wijzen. Het spel heeft bepaald dat
Quetin Gert, Kausse Stefaan en Van Gorp Steve een
mixploeg van PC Boekt en PC Genenbos bij de heren/
gemengd en Maes Els, Snijers Katrien en De Meyer
Schauni een mixploeg van PC Genenbos en PC Zig
Zag, zich bij de dames provinciale triplettenkampioen
van Limburg mogen noemen.
De lijst voor inschrijving van het VKT in PC Markdal lag
weer op de wedstrijdtafel.
De provinciale kampioenschappen hebben
plaats gemaakt voor de Vlaamse- en Belgische
kampioenschappen, de Trofee 50+, de Sextetten,
de Beachtornooien en de talrijke zomertornooien in
eender welke speelvorm. De zomerkalender wijst ons
de weg waar we moeten zijn om onze geliefde sport
te beoefenen.
Maak de zomer vooral sportief en aangenaam zodat
iedereen met een goed gevoel kan genieten van de
petanquesport; hopelijk bij zonnig weer.
Herman Croymans
PIB senioren en veteranen
De wintercompetitie en de wintertornooien
2015/2016 behoren alweer tot het verleden. Door de
zachte winter kon de competitie op de geplande data
doorgaan en moesten de inhaaldagen niet gebruikt
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worden. Het zomerseizoen
2016 is aansluitend reeds
gestart met op de eerste
plaats de PIB voor senioren
op 24 april 2016, onmiddellijk gevolgd door de PIB
voor veteranen op 4 mei
2016.
In Limburg mocht PC De
Berk de spits afbijten met de inrichting van de PIB
voor senioren; PC Genk mocht hun buitenpleinen
klaarmaken voor de PIB veteranen. De wisseling van
de binnenpleinen naar de buitenpleinen bracht toch
wel enige aanpassing teweeg, maar na wat oefening
was dit euvel al gauw opgelost. PFV Limburg had op
voorhand de nodige formulieren en wedstrijdkaartjes
klaargemaakt zodat er na de aanwezigheidsmelding
van de ingeschreven clubs, op het geplande uur kon
gestart worden. Hoeveel clubs in aanmerking kwamen
voor deelname aan de VIB, zowel voor de senioren als
voor de veteranen, werd bepaald door het quotum
opgelegd door de PFV. Voor de VIB senioren mogen er
4 heren/gemengd- en 2 damesploegen deelnemen
aan de VIB senioren. Voor de VIB veteranen komen er
4 heren/gemengd- en 2 damesploegen in aanmerking voor onze provincie. Volgens de uitslag van de
Limburgse PIB voor senioren mogen PC Boekt, PC
St-Truiden, PC Olympia en PC Zig-Zag bij de heren/
gemengd en PC Boekt en PC Genenbos bij de dames
zich opmaken voor de VIB in het najaar in Oostendse
PC. Volgende clubs uit de Limburgse PIB voor veteranen plaatsten zich voor de
VIB veteranen in PC Markdal:
PC Genenbos, PC St-Truiden,
PC Olympia en PC Zig-Zag
bij de heren/gemengd en
PC Pelt en PC Genenbos bij
de dames.
Er zal zowel tijdens de VIB senioren als tijdens de VIB
veteranen hoogstaand petanque gespeeld moeten
worden. Concentratie, tactiek en overleg zullen uiteindelijk bepalen welke clubs de begeerde 13 punten
zullen weten te behalen om zich zo te kunnen plaatsen voor de BIB. Voor Vlaanderen zullen er 8 heren/
gemengd- en 8 damesploegen mogen deelnemen aan
de BIB. Bij de veteranen zijn er 4 heren/gemengd- en 4
damesploegen toegelaten voor deelname aan de BIB
voor veteranen.
Eens de PIB ‘s achter de rug zijn, kan het zomerseizoen
met de kampioenschappen en de tornooien volledig

in actie treden. Hopelijk wordt het ook echt zomerweer
in 2016 zodat we met zijn allen sportief kunnen genieten van alles wat de zomerkalender ons te bieden
heeft.
“Maak er vooral een sportieve zomer 2016 van”
Herman Croymans

Antwerpen
30 jaar PC Boom
Op zaterdag 16 april
2016 was het zover:
Petanqueclub Boom
(‘t Glasfabriek) vierde
haar 30 jarig bestaan.
Onder de genodigden mochten we
ook enkele van onze
sponsors verwelkomen alsook de heer Jos Wyn, voorzitter van de Koninklijke Antwerpse Vereniging voor
Vriendenclubs.
Dit gebeuren vond plaats, zoals reeds enkele jaren, in ‘t
Dolfijntje te Aartselaar.
Na het aperitief, met dank aan ’t Dolfijntje, opende
onze voorzitter het feest met een overzicht van de
voorbije 30 jaar en het ontstaan van de club. Hoe alles
begon in het Glasfabriek in Boom onder het voorzitterschap van Jan De Wachter, de vader van onze
huidige voorzitter. Met man en macht werd er gewerkt
om van de ruïne, die de locatie in het begin was, een
mooi clubhuis te maken met 8 indoorbanen. En op
16 januari 1986 was dit een feit.
In 1992 waren we met 35 leden waaronder enkele
topspelers. Deze laatsten bleven natuurlijk niet onopgemerkt en grote clubs in de nabijheid snoepten hen
weg. Hierdoor kwamen we in 1997 op een dieptepunt. Het ledenaantal was bijzonder erg afgeslankt
en daarom werd toen besloten nog enkel AVVV en
recreatief te spelen. Achteraf gezien bleek dit een
goede beslissing, want 6 jaar later hadden we 90 leden
en in 2005 overschreden we de kaap van 100 leden.
Ondertussen werd de club voorgezeten door Jean De
Wachter en in datzelfde jaar 2005 moest het bestuur
op zoek naar een nieuwe locatie, want het Glasfabriek
werd gesloten en afgebroken om plaats te maken voor
een woonerf.
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PC Boom vond een nieuw onderkomen in een lokaal
achter Café Den Tichel in Niel. Wederom werd er met
man en macht gewerkt om van deze locatie een
mooie en gezellige petanquelocatie te maken, ditmaal
met 9 binnenbanen, maar ook 6 buitenbanen.
Na deze uiteenzetting door Jean werd er genoten van
het mooie en lekkere voorgerechtenbuffet.
Daarna werden alle
medewerkers die zich
het hele jaar belangeloos inzetten om
ons van een drankje
en hapje te voorzien
en alles in goede
banen te leiden, in
de bloemetjes gezet.
Met dank aan onze
sponsor Didier van
bloemenzaak De Wilde
Wingerd, werden zij
verwend met een
mooi boeket.
De voorzitter bedankte ook het ganse bestuur voor
hun inzet met een mooie mand lekkers. Op hun beurt
zette het bestuur de voorzitter even in de spotlights
met een cadeau.
Dan was het tijd voor de hoofdmaaltijd. Wederom een
mooi buffet en voor elk wat wils.
Vooraleer we mochten aanvallen op het dessertenbuffet nam de voorzitter van KAVV het woord en schonk
de club een mooi aandenken voor het 30 jarig bestaan
en wenste ons nog veel success in de komende jaren.
En dan was het tijd
voor de openingsdans.
De DJ van dienst
zorgde ervoor dat
er nog tot laat werd
gedanst. De avond
was een success.
Wij danken ook
onze sponsors:
Uitvaarten Lenchant,
Schrijnwerker Raf
Brands, Bloemen
De Wilde Wingerd,
Brasserie Het Forum en
Taverne ‘t Dolfijntje.
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Uitbreiding voor Wijnegem PC
Wijnegem petanque club,
kortweg WPC, heeft een
geweldig PKD op 7 mei
2016 achter de rug. Dit
dankzij de aanleg van
12 extra nieuwe buitenterreinen die werden geplaatst
achter de 10 bestaande
terreinen.
Verleden jaar, tijdens de kampioenenviering in de
feestzaal van Wijnegem, hadden de eerste gesprekken
plaats met de schepen van sport om de locatie uit te
breiden. Na goede afspraken en samenwerking met
de burgermeester, Ivo Wynants, en het gemeentebestuur, hebben we met medewerking van onze vrijwilligers dit project tot een goed einde gebracht. We zijn
dan ook terecht fier op onze prachtige accommodatie,
midden in het groen ...........
We werken dan ook reeds enkele jaren samen met de
gemeente om de jeugd van Wijnegem op te vangen
via het gebruik van de grabbelpas, alsook met de
sportacademie en de seniorenweek. Steeds staan
onze vrijwilligers paraat!
WPC doet ook mee aan de jeugdtrainingen en aan
het jeugdcircuit van de PFV. Jong en oud, met andere
woorden iedereen is belangrijk in WPC om zijn of haar
sport te kunnen beoefenen.

Wij huldigen binnenkort, opnieuw samen met de
gemeente, alle kampioenen! In Wijnegem is de petanquesport een feest!

Petanquereis

Petanquereis april 2016
Op 12 april vertokken we vanuit Luik met 36 petanquers naar Het Paloma Grida Resort in Belek, Turkije.
Het was voor sommige een hele belevenis om daar te
geraken en met de bewaking en al de controles was
het wel wat aanschuiven. Maar uiteindelijk viel alles
nog best mee en kwamen we mooi op tijd aan in het
zeer warme en rustigeTurkije.

iedereen zonder problemen. Er ontstonden weer
mooie vriendschappen én er werden zelfs al afspraken
gemaakt voor de volgende reis!
Dat was eigenlijk een beetje een verademing na al
de toestanden hier in Brussel en Zaventem. Onze
mensen kregen weer een zeer warme ontvangst en
nog dezelfde dag wisten ze alles over de uitstappen,
het hotel en de petanque. Zo konden we reeds de dag
nadien ’s morgens aan het petanquen beginnen. We
speelden minsten(!) drie spelletjes petanque per dag!
Aansluitend gingen we verbroederen in de openluchtbar in het “straatje”. Dat is eigenlijk een beetje het hart
van het resort, met een bar en gezellige winkeltjes,
een kapper, wellnescentrum, enz..
Elke avond was er een optreden van een groep, dat
zorgde voor de nodige ambiance. We hebben daar
aardig wat afgelachen en leute gemaakt. We hadden
weer een zeer toffe groep en iedereen speelde tegen

De avond voor de afreis was er het gezamenlijk diner
en de uitslag van het klassement. Een zeer gezellige
en geslaagde avond! Rudi Roman van PC SPEM haalde
een nipte eerste plaats, op de voet gevolgd door
Pierre Bracke van PC Schorpioen! Proficiat!
En zo gingen we na 9 dagen allemaal tevreden en
sommigen een aantal kilootjes zwaarder door het
lekker eten terug naar huis. Bedankt Paloma Grida en
in het bijzonder Isaura voor haar fantastische inzet
voor onze groep. En bedankt petanquevrienden
voor de fantastische reis en hopelijk tot weerziens
binnenkort.
Karin De Pauw
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Binnen- en buitenlandse PFV-uitzendingen
Met het naderende begin van het nieuwe sportjaar en het nakende zomerseizoen, starten traditioneel ook de
verschillende PFV-uitzendingen.
De PFV selecteert, op basis van voorgaande prestaties, intrinsiek talent, motivatie en nog veel meer parameters,
enkele spelers die de kleuren en de eer van onze federatie mogen verdedigen tijdens binnen- en buitenlandse
tornooien.

Ontmoeting PFV - NJBB:
Voor het huidige sportjaar werd het startschot gegeven met de ontmoeting met onze noorderburen uit Nederland.
Dit is een jaarlijkse ontmoeting waarbij miniemen-, cadetten- en juniorenploegen uit beide federaties het tegen
elkaar opnemen. Dit mooie jeugdevenement vindt beurtelings plaats in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar waren
alle deelnemers te gast in PC Niel op 16 april.
PC Niel maakte er samen met alle aanwezigen een ontzettend geslaagde editie van, waarvoor dank.
Op sportief vlak was het wellicht voor sommigen minder geslaagd of hadden ze althans op voorhand op iets
meer gehoopt.
Totaal
Fed.

Cat.

Speler 1

Speler 2

Speler 3

NJBB 2

Jun M

Marsha Nuijten

Lotte van
Bergenhenegouwen

PFV 5

Cad M

Kimberly Thomas

Chelsea Van Hul

NJBB 1

Jun

Charissa de Blij

PFV 1

Jun

PFV 3
NJBB 3

rangschikking

gew.

verl.

voor

tegen

Roby van Rooijen

4

0

50

22

1

Emma De Valck

2

2

45

35

2

Jobbi Schefferlie

Colin Brinkman

2

2

39

34

3

Jarno Nieuwinckel

Ybe Vertriest

Sacha Durski

2

2

38

36

5

Cad

Siemen Claes

Renzo Ielegems

Maxime De Moor

2

2

34

29

4

Jun/Cad

Rens de Roos

Gideon Schrauwen

Niels Saurel

2

2

38

40

6

PFV 2

Jun M

Ina Renders

Akira Nielandt

Alicia De Smet

2

2

38

41

7

NJBB 5

Cad/Min

Michelle de Blij

Koen Wentink

Sam Hoogerheide

2

2

28

37

8

PFV 4

Cad

Emile Den Tandt

Gregory Thysbaert

Sibren Carlier

1

3

26

43

9

NJBB4

Cad

Maria Normarna

Sanne van Ieperen

Rachel van Rooijen

1

3

29

48

10

Nederland won het totaalklassement met 11 overwinningen tegen 9 voor onze Vlaamse jongens en meisjes.

Onze Nederlandse vrienden weten nu ook wat “TOP! In de sport” betekent en zo dragen we verder ons steentje
bij tot deze mooie campagne.
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Aumale:
Op uitnodiging heeft de PFV op 1 mei 2016 deelgenomen aan de “26ste Grand Prix Pétanque de la ville
d’Aumale”.
De inschrijvingen werden vooraf afgesloten op
234 tripletten. Onze federatie werd vertegenwoordigd
door “Triplet 1” bestaande uit Gert Quentin, Stefaan
Kausse en Nico Claes en “Triplet 2” met Geoffrey Kausse
, Joren D’Heedene en Ward Heyerick. De begeleiding
was in handen van Staf Devoldere .
Tevens waren er ook 2 tripletten van PC Verbroedering
(Jean-Marie en Jeanine steken er een handje toe bij
de organisatie) uitgenodigd met het triplet gevormd
door Joos Marcel, Christiaens Ronny, Van Kordelaar Luc
en het triplet met Van Pee Florian, Verzele Bruno en
Decavele Charly .
Er vertrok een auto uit Bree met een tussenstop in
Maasmechelen /Heusden Zolder met Stefaan, Gert,
Nico en Geoffrey en uit Roeselare via Wevelgem: Ward,
Staf en Joren.
Op zaterdagavond rond 18u30, en dit na een reis
van respectievelijk 4u en 2u30, kwam onze volledige
delegatie bijeen om dan eerst onze spullen uit te laden
in de villa die door de organisatie voorzien was om te
overnachten. Daarna gingen we te voet naar de terreinen waar op dat ogenblik nog een veteranentornooi
bezig was. Om 20u waren we uitgenodigd op het
stadhuis voor een toespraak van de vrouwelijke burgemeester en andere prominenten en een verbroedering
met de andere aanwezigen. Vervolgens hebben we
met alle genodigden en betrokken verantwoordelijken
de avondmaaltijd genuttigd.
Na een korte nachtrust en een stevig ontbijt waren we
klaar om ons beste beentje voor te zetten en om 8u30
kregen we dan onze poulekaarten.
“Triplet 2” kwam in een poule van 3 terecht. Het was de
eerste maal dat Geoffrey, Joren en Ward samenspeelden, maar na een aanpassing aan de terreinen werd
gewonnen met 13/6 en geraakten ze zo door de poule.
Na de middagpauze en een lekkere maaltijd wonnen

ze vlot de quadrage met 13/5 . De 1/32ste finale werd
een heel spannende wedstrijd die ze uiteindelijk
ook wonnen met 13/11. Daarna begonnen ze aan
de 1/16ste finale tegen een sterke tegenstander. De
gehele wedstrijd lopen ze achter de feiten aan en de
jongens komen er niet aan te pas. Hun normale niveau
en spel dat gebaseerd was op een goed samenspel,
konden ze niet meer brengen. Dit betekende meteen
ook het einde van het tornooi. Na het nuttigen van een
pitta zijn we terug afgereisd naar België. Het blijft een
zeer mooie prestatie om het zo ver te brengen en ze
zijn een toffe petanque-ervaring rijker, waar ze in een
geest van fairplay en met volle inzet het onderste uit
de kan hebben gehaald. Een uitzending is een goede
leerschool voor jong talent .
Verslag van “triplet 1” opgemaakt door Stefaan Kausse.
In de poules werd 2 keer vlot gewonnen. Na een lange
middagpauze konden we aan de quadrage beginnen.
Deze werd ook zonder veel moeite gewonnen en zelfs
na een achterstand van 6-12 in de 16de finale wisten
we toch de wedstrijd nog te winnen. De 8ste finale
hadden we een mooie voorsprong van 5-1 maar deze
hebben we niet kunnen vasthouden; we verliezen op
10. Toch kunnen we spreken van een geslaagd tornooi.
Na nog een nachtje in de villa zijn we ’s morgens om
8u00 vertrokken om rond de middag thuis te komen.
Het was voor mij heel aangenaam om met deze 2 tripletten samen te werken. De verstandhouding en het
gedrag was voorbeeldig en PFV waardig. We leerden
elkaar op een andere manier kennen en hebben het
gevoel dat we hierdoor allen een stukje dichter bij
elkaar kwamen. Staf zegt jullie allemaal: “dank je wel”.
Als afsluiter ook een woord van dank aan de PFV voor
de uitnodiging en aan de verantwoordelijken van de
organisatie van het tornooi van Aumale. De vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om het de spelers en
begeleiders zo goed mogelijk naar hun zin te maken.
Gustave Devoldere
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Bruay sur L’Escaut:
De tweede jeugduitzending voor dit seizoen was er eentje naar het Noord-Franse Bruay sur L’Escaut. Een internationaal jeugdtornooi waar de PFV-jeugd reeds enkele jaren hun petanqueskills tonen en verbeteren tegen eveneens getalenteerde en sterke tegenstanders uit Nederland, België en alle regio’s van Frankrijk. Met 243 jeugdspelers (miniemen, cadetten en junioren) konden onze Franse petanquevrienden spreken van een bijzonder
geslaagde opkomst.
Onze selectie en hun resultaten:
Miniemen (26 tripletten)
Mats Vanden Eynde
min 1
Emma De Valck
Nicky Kockx
Cian Vermont
min 2
Leander De Maertelaere
Keanu Nielandt
coach
Geert De Vos

cad 1
coach
cad 2
coach
cad 3
coach

Cadetten (33 tripletten)
Margaux Troch
Lorenzo Presutti
Maxime De Moor
Gunther Vanden Eynde
Emile Den Tandt
Gregory Thysbaert
Ebbe Vanden Eynde
Bram De Vos
Siemen Claes
Kimberly Thomas
Renz Maes
Marc Op De Beeck

Junioren (23 tripletten)
Akira Nielandt
jun 1
Ybe Vertriest
Ina Renders
Jarno Nieuwinckel
jun 2
Sacha Durski
Guiseppe Lombardo
coach
Staf Devoldere
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Resultaten
½ finale B-reeks

Cadrage A-reeks

Resultaten
¼ finale B-reeks

¼ finale B-reeks

¼ finale A-reeks

Resultaten
cadrage

¼ finale A-reeks

Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen
Vlaams kampioenschap jeugd (VKJ)
Paasmaandag, dit jaar op 28 maart, was traditiegetrouw de dag die in de agenda werd vastgepind voor de organisatie van het Vlaams kampioenschap jeugd.
Interlommel Petanque was de gastheer voor dit kampioenschap waar onze jonge Vlaamse petanquespelers zouden kampen voor de eerste plaats en de mooie titel van Vlaams kampioen. De miniemen, cadetten, junioren en
beloften toonden nog maar eens dat de petanquesport ook door jeugd wordt beoefend en intens kan worden
beleefd.
MINIEMEN: Vlaams kampioen: Keanu Nielandt - Cian Vermont
2e: Yorben Carlier - Mats Vanden Eynde
3e: Yasmine Swinnen - Yoran Bens
CADETTEN: Vlaams kampioen: Siemen Claes - Kimberly Thomas - Renzo Ielegems
2e: Matice Cortvriend - Leander De Maertelaere - Maxime De Moor
3e: Emile Den Tandt - Dries Wollants - Ebbe Vanden Eynde
JUNIOREN: Vlaams kampioen: Nick Thomas - Jarno Nieuwinckel - Ybe Vertriest
2e: Ina Renders - Akira Nielandt - Chelsea Van Hul (cad)
3e: Ruben Asselman - Joery Swinnen - Matthew Bens (cad)
BELOFTEN: Vlaams kampioen: Dion De Smet - Nicky Kockx (jun) - Tom Mannaerts
2e: Gregory Kausse - Geoffrey Kausse - Thomas Bens (jun)
3e: Thijs Deneir - Joren D'Heedene - Karim D'Heedene
3e: Cedric Smulders - Bram De Vos - Thomas Asselman

Belgisch kampioenschap jeugd (BKJ)
In 2015 vond het BKJ plaats in Vlaanderen (PC Reynaert) dus was het dit jaar de beurt aan een club van onze
Waalse buren.
Zo was het op 5 mei verzamelen geblazen in PC Carreau Hannutois in de provincie Luik, voor alweer een topdag
voor onze petanquesport waarbij de jeugd centraal stond.
Voor de PFV-ploegen en Vlaamse jeugdspelers in het algemeen werd het een heel geslaagd kampioenschap.
Enkele Vlaamse spelers namen de titel mee naar huis en er werden een aantal mooie ereplaatsen behaald.
MINIEMEN MEISJES:

Belgisch kampioen: David Elisa - David Lucie
2e: Hallet Mélina - Couteaux Brenda
3e: Vandevelde Laura - Hallet Nora
MINIEMEN JONGENS: Belgisch kampioen: Vanden Eynde Mats - Carlier Yorben
2e: Streuve Corentin - De Clercq Gaël
3e: Vermont Cian - Nielandt Keanu
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CADETTEN MEISJES:

Belgisch kampioen: De Valck Emma - Troch Margaux
2e: Thomas Kimberly - Van Hul Chelsea
3e: Gerard Océane - Dierckx Chloé
CADETTEN JONGENS: Belgisch kampioen: Defosse Lucas - Henry Jérôme - Buffe Adrien
2e: Barbiaux Quentin - Andries Marvin - Steennot Ugo
3e: Presutti Lorenzo - Vermont Xandres - Sterckx Arnaud
JUNIOREN MEISJES:

Belgisch kampioen: Nielandt Akira - Renders Ina
2e: Streel Laura - Van Loo Aurore
3e: Pastoret Amandine - Minette Cassandra
JUNIOREN JONGENS: Belgisch kampioen: Grolet Luka - Kockx Nicky - Kockx Jordy
2e: Esclavon Christopher - Creyelman Jérôme - Alexandre Tristan
3e: Lombardo Guiseppe - Asselman Lukas - Woestenborghs Yannick
3e: Gielis Maxime - De Cock Nathan - Deschuyteneers Kenny
BELOFTEN DAMES:

BELOFTEN HEREN:

Belgisch kampioen: Smal Alysson - Deschouwer Kiany
2e: Lariviere Jennyfer - Teheux Janelle
3e: Creyelman Kimberley - Van Loo Laurane
3e: Schumacher Cindy - Chardon Perrine
Belgisch kampioen: Buffe Corentin - Verplancke Dieter - Alexandre Dylan
2e: Berode Mathieu - Nicolay Corentin - Vangrieken Cyril
3e: Triqueneaux Quentin - Baton Logan - Kubilay Cimen
3e: Muller Arnaud - Vrydaghs Cédric - Gregoire Geoffrey

Vlaams kampioenschap doublet (VKD) - 15 mei - PC Genenbos
Dames - categorie A:
1e: Morantz Sandra (PC Bernardus) - Ramirez Flores Cathy (PC Aartselaar)
2e: Van der Wiel Sarah (PC L’Amigos) - Schoors Cindy (PC De Evers)
3e: Vrijdag Godelieve (PC De Blockskes) - Vanheck Miranda (PC Dilbeek)
3e: Sofie Van Holsbeke (PC Chapoo) - Patricia De Clercq (PC Chapoo)
Dames - categorie B:
1e: Els Maes (PC Genenbos) - Snijers Katrien (PC Genenbos)
2e: Savarino Sabine (PC Singel) - Jacxcens Stacy
3e: Asselman Laura (PC Dilbeek) - Troch Margaux (PC Wemmel)
3e: De Maeyer Ingrid (PC Hemelhof ) - De Boeck Hilde (PC Hemelhof )
Heren - categorie A:
1e: Dobbelaere Cedric (PC L’Amigos) - Plouchard Fabian (PC L’Amigos)
2e: Cami Wesley (PC Lier) - Marien Tim (PC Lier)
3e: Kausse Stefaan (PC Boekt) - Quetin Gert (PC Boekt)
3e: Bert Rokegem (PC Haeseveld) - Alex Haegeman (KPC Schorpioen)
Heren - categorie B:
1e: Vanherp Bert (PC Dilbeek) - Janssens Jean Jacques (PC Dilbeek)
2e: Ricky Ryckbosch (PC Chapoo) - Danny De Scheirdere (PC Chapoo)
3e: Nielandt Joeri (PC Bernardus) - Deschouwer Roger (PC Bernardus)
3e: Mario Devits PC Verbroedering) - Norbert Lippens (PC Verbroedering)
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Vlaamse Interclubbeker veteranen (VIB) - 18 mei - PC Markdal
Dames:
PK De Evers - Antwerpen
PC Chapoo - Oost-Vlaanderen
PC Genenbos - Limburg

Heren:
PC Genenbos - Limburg
PC Lier - Antwerpen
PC Sint-Truiden - Limburg

1e plaats dames

1e plaats heren

2e plaats dames

2e plaats heren

3e plaats dames

3e plaats heren
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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 13 Tongeren meldt u met droefheid het overlijden
van de heer Raf Loos.
Raf is overleden in november 2015. Zijn laatste
levensjaren bracht hij door bij zijn levensgezellin in
Tongeren.
Raf Loos was de pionier van de petanquesport in
Limburg en heeft velen in Limburg petanque leren
spelen. Hij is lid geweest van PC Kelchteren en van
PC 13 Tongeren.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.
PC Mol meldt u met grote
droefheid het overlijden van
mevrouw Ismérie Van Grieken,
weduwe van de heer Jean
Boons.
Ismérie werd geboren te
Mol op 24 januari 1936 en is
onverwacht overleden in het
H. Hartziekenhuis te Mol op
21 februari 2016.
Zij heeft jaren vol overgave gespeeld voor PC Mol.
PC Mol wenst de familie veel sterkte.
Het bestuur en de leden van PC Ponderosa melden u
met droefheid het overlijden van de heer Jean Van
den Berg, echtgenoot van mevrouw Liliane Cleymans.
Jean werd geboren te Hoboken op 7 augustus 1942
en is overleden te Wilrijk op 29 februari 2016 aan de
ziekte ALS die hij heel moedig heeft gedragen. Hij was
reeds 30 jaar lid van de club.
Wij wensen allen die hem liefhadden heel veel sterkte.
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Het bestuur en de leden van
PC Omega melden U het
overlijden van de heer Robert
Verhulst.
Robert werd geboren te SintKruis-Winkel op 19 juli 1934 en
is godvruchtig overleden te
Gent op 12 maart 2016.
Hij was lid van de petanqueclub Het Meetjesland en toen deze in vlammen
opging verplaatste Robert zich naar de nieuwe club
PC Brouwershof in Zaffelare.
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.
Hij was al die jaren bestuurslid en sportleider in
PC Omega en ook als erkend scheidsrechter wist hij
zijn mannetje te staan. Hij was een petanquer in hart
en ziel.
Hij nam actief deel aan elke wintercompetitie en ook
tijdens het zomercircuit trachtte hij geen enkele wedstrijd te missen.
We wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke
tijd.
Met diepe bedroefdheid melden
wij u het overlijden van de heer
Marcel Tratsaert, echtgenoot
van mevrouw Emilienne Merckx.
Marcel werd geboren te
Oostende op 5 april 1930 en is
overleden te Dilbeek op 19 maart
2016.
We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

In memoriam
Het voltallige PFV-bestuur meldt
u met droefheid het overlijden
van de heer Maurits De Ridder,
weduwnaar van mevrouw Irène
Bonner.
Maurits werd geboren te Aalst
op 20 juni 1930 en is overleden in het woonzorgcentrum
Denderrust te Herdersem op
20 maart 2016.
De PFV wenst de familie en vrienden heel veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
PC De Berk en haar leden
melden u bedroefd het
overlijden van de heer
Franciscus (Sus) Vandoninck,
echtgenoot van mevrouw
Janine Claes.
Sus werd geboren te Geel op
20 december 1935 en is in familiekring overleden te Beverlo op
3 mei 2016.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze
moeilijke tijden.

PC De Lindepet en haar leden
melden u diep bedroefd het
overlijden van de heer Johan
Brauwers.
Johan werd geboren op 19
februari 1945 en op 4 mei 2016
hebben we afscheid van hem
moeten nemen. Johan was een
rots in de branding van PC De
Lindepet en zal nooit worden
vergeten.
We wensen Magda en de familie en vrienden heel veel
sterkte bij dit verlies.
“Wel te rusten Johan.”
Met diepe droefheid melden
wij u het overlijden van de heer
Jacky Antonissen, echtgenoot
van mevrouw Rita Demolder.
Jacky werd geboren te Veurne
op 2 maart 1947 en is zacht
ingeslapen te Brugge op 16 mei
2016.
We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe bij dit verlies.
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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
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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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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
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