SPORTMAGAZINE

PETANQUE

1 • 2016
Driemaandelijks tijdschrift • 38ste jaargang • maart 2016 • Afgiftekantoor Brugge - P409060
Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: REINOLD BORRÉ - ZUIDERLAAN 13 - 9000 GENT

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

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

FACEBOOK.COM/BEACHPETANQUE

TWITTER.COM/PFVVZW

Inhoud

Inhoud
BEACH petanque “FAMILY HAPPENING” - affiche..............................................2
Lidmaatschap 2016.............................................................................................................4
Voorwoord................................................................................................................................5
Brantano.....................................................................................................................................6
INSCHRIJVEN - Beach Petanque “family happening”.......................................7
Algemene Vergadering PFV 2016......................................................................... 8-9
Wist je dat..................................................................................................................................9
Kampioenschappen 2016............................................................................................10
NIEUW: petanquereis september - BULGARIJE...............................................11
INSCHRIJVEN - petanquereis september............................................................12
Inschrijven BEACH petanque circuit GENT........................................................13
WK 2017..................................................................................................................................14
Jeugdcircuit 2016..............................................................................................................15
Vlaams Kampioenschap Jeugd 2016....................................................................16
SPORTKAMP 2016 - folder.....................................................................................17-18
INITIATOR petanque.........................................................................................................19
Uitslag Beker Borré............................................................................................................20
Zomerkalender 2016................................................................................................21-25
Echo’s uit de regio’s...................................................................................................26-29
PC Alosta viert Koninklijke....................................................................................30-32
Uit de media.........................................................................................................................33
In Memoriam.................................................................................................................34-35
Advertenties..................................................................................................................36-40

Colofon
De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine”
is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke
vereniging aangesloten bij:
• lid van SportAccord
• lid van de CEP (Confédérations Européen de
Petanque)
• de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen
met de F.B.F.P.)
• de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et
jeu Provançal, 13001 Marseille-France)
• 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

3

Lidmaatschap

Lidmaatschap 2016
Vrijheidsovergang van
16 maart tot en met 15 april
Er dienen twee aangetekende brieven te worden
verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en
één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13
te 9000 Gent).
De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde
adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid
de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar
het secretariaat van de PFV.
Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de
eerste aanvraag die binnen komt is bindend.
Voor een minderjarige speler moet de 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 medeondertekend 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.
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NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2016/2017
Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe
leden al voor het nieuw speelseizoen 2016/2017.
Daar wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken
krijgen de spelers een huidige licentie met geldigheid
tot 30/04/2016. Bij de heraansluiting van de andere
leden in april krijgen deze personen automatisch een
nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen.
Tarieven lidgelden
De Raad van Bestuur heeft de lidgelden die de clubs
aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd.
De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor
de werking van de club.
Competitief lid

Euro

Jeugd: miniem - kadet - junior

10,00

Senioren: dames en heren

30,00

Veteranen: dames en heren

30,00

Recreant lid
Alle leeftijdscategorieën

10,00

Overstap van recreant naar competitief
lid (tijdens het speelseizoen)
Senioren/ veteranen

20,00

Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie
Competitielicentie

10,00

Competitielicentie - bij verlies door diefstal met
een kopij van het PV politie

5,00

Recreantenlicentie - ongeacht kopij van het PV
politie

5,00

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 2016
hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van
€ 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur
juni 2012)

Voorwoord

Voorwoord voorzitter
Beste Petanque vrienden,
De maanden vliegen
voorbij, zo ook de
wintercompetitie
2015/2016. Bijna zijn we
aan het einde gekomen
en nu reeds zijn er in
diverse afdelingen kampioenen gekend, doch
in sommige reeksen zal
men dienen te strijden
tot de laatste dag.
Aan allen die een
positief seizoen achter de rug hebben wensen wij een
dikke proficiat. Voor de anderen zouden wij zeggen:
“begin aan een nieuw seizoen met volle overgave om
jullie ‘verloren’ plaats terug te winnen”.
Wij staan kortbij de start van een nieuw zomerseizoen
waar in de diverse provincies de voorselecties gebeuren voor de zomerkampioenschappen. Wij hopen jullie
daar in grote getale te zien aantreden, want onze sport
is ook een familie sport.
Een heel belangrijk evenement staat in de startblokken, namelijk het wereldkampioenschap tête à tête,
doublet heren, doublet dames en doublet gemend.
Een kampioenschap die zal beslissen over 5 wereldtitels, een ware wereldprimeur.
Tijdens het laatste tête à tête kampioenschap in 2015
hebben er 58 landen deelgenomen bij de heren en 49
bij de dames. Een greep uit de deelnemers: Thailand,
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, De Verenigde
Staten van Amerika, Senegal, Tunesië en meer dan
30 Europese landen. Wij kunnen nu al zeggen dat de
top van de wereld aanwezig zal zijn, dus noteer april
2017 al met grote stip in jullie agenda.
Voor de velen onder ons die reeds meegegaan zijn op
de diverse petanquevakanties én voor diegenen die
nog niet meegegaan zijn, kunnen wij zeggen dat de
trip naar Turkije opnieuw zo goed als volzet is.
De andere petanquevakantie die doorgaat in september gaat dit jaar naar een gloednieuwe bestemming. Wij reizen namelijk met zijn allen naar Albena

(Bulgarije), een prachtlocatie aan zee. Verder in dit
magazine vind je hierover meer informatie.
Enkele tips: een mooi hotel aan zee met een mooi
strand én petanqueterreinen. Bovendien zijn er ook
mooie bezienswaardigheden. Ga maar een kijkje
nemen op onze website en schrijf vlug in.
Verder hebben wij een schitterende enquête afgenomen, bij de gemeenten en steden enerzijds en bij
onze clubs anderzijds, waaruit heel positieve resultaten
tevoorschijn zijn gekomen.
Een van onze nieuwe beleidspunten voor de toekomst
zal zich dan ook richten naar een betere ondersteuning
geven aan de clubs gaande van het administratieve tot
het sportieve gebeuren. Ook zullen wij de geïnteresseerde nieuwe clubs die willen aansluiten de nodige
ondersteuning geven om onze petanquefamilie te
vervoegen.
Nog een aandachtspunt van de voorbije maanden en
voor de toekomst is de digitale werking binnen onze
federatie en provincies ondersteunen. Wedstrijdbladen
die over de 5 provincies hetzelfde zullen zijn en via
de computer zullen ingevuld en verzonden worden.
Aangevuld met een controlesysteem dat in een
oogwenk de onregelmatigheden zichtbaar maakt.
Door deze eenvormigheid zullen er in de toekomst
veel minder ‘boetes’ uitgeschreven worden, wat goed is
voor onze clubs.
Een dag in 2016 om met GROTE stip in jullie agenda
aan te duiden is de 1ste “Beach Petanque Family
Happening” die doorgaat op 20 augustus op het sportstrand van Oostende. Dit is dezelfde locatie als vorig
jaar. Een topevenement om petanque te spelen met
familie en vrienden. Iedereen is welkom.
Als laatste wensen wij alle spelers, waar zij ook vertoeven, in binnen- of buitenland een fijn en ontspannen
petanquejaar.
Reinold Borré
Voorzitter PFV
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V.U. E. Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem - BTW BE 0432.980.383

Info – Pub

S. Oliver • € 54,95

Pantofola d’Oro • € 84,95

Kickers • vanaf € 79,95

P.I.U.R.E. • € 79,95

Beste Petanque spelers
Binnenkort ontvangen jullie kortingbonnen van Brantano via jullie petanque club.
Per aankoopschijf van € 40 kan u een kortingbon gebruiken van € 8, geldig op
de volledige collectie in alle Brantano winkels in België en op www.brantano.be
Meer info op de bon. Voor de adressenlijst van de winkels kan u terecht op de
website van Brantano: www.brantano.be
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Beach
petanque
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Vergadering PFV

Algemene Vergadering PFV
Na enkele jaren te hebben verzameld te Edegem, werd
de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Petanque
Federatie Vlaanderen op 20 februari 2016 gehouden in
het Gent Meeting Center te Gent.
Traditiegetrouw opende Voorzitter, Reinold Borré, de vergadering met een moment van respect en eerbetoon
aan de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen,
maar nooit zullen worden vergeten.
Ook voor onze Voorzitter was het een intens jaar en
verwelkomde al onze aanwezige bestuursleden dan ook van harte en vol emotie.
Hij zette zijn openingstoespraak verder met wijze woorden, waarbij we voornamelijk ook onthouden dat onze
sport groeit (3% meer leden en 6 nieuwe clubs) en zal blijven groeien indien we openstaan voor constructieve
vernieuwingen en een positieve blik op samenwerking.
Directeur Administratie, Lucien Vanhoutte, benadrukte het belang van de werking van het secretariaat van de
PFV én van de vele vrijwilligers in onze provinciale afdelingen en clubs. Hij nam ook de tijd voor een belangrijke
mededeling vanuit de Vlaamse regering nopens het decreet houdende de erkenning van subsidiëring van de
georganiseerde sportsector. Hieruit haalde hij reeds één punt die heel wat voorbereidend werk vraagt aan de
clubs en de ledensecretarissen in het bijzonder. Namelijk dat in het ledenbestand bepaalde gegevens van de
leden moeten worden bijgehouden, opgelegd door de Vlaamse Regering, waaronder het rijksregisternummer.
Dit met het oog op de identificatie en de controle om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie van de
federatie. Leden waarbij het rijksregisternummer niet is ingevuld, komen niet in aanmerking voor het bepalen
van de tegemoetkoming en kunnen dus in principe geen licentie bekomen. Met andere woorden, een werkpunt
voor de verantwoordelijken in 2016-2017.
Nadien volgt traditioneel de toespraak van de Directeur
Sport met een duidelijke beeldschepping over de sportieve
werking van het afgelopen jaar en de toekomstige visie.
Dit jaar verliep dit net iets anders.
Omwille van gezondheidsredenen heeft onze Directeur
Sport van het afgelopen jaar, Karin De Pauw, helaas ontslag
genomen uit haar functie.
Een persoon en persoonlijkheid die niet eenvoudig te
vervangen zal zijn. Karin heeft namelijk gedurende haar
periode als Directeur Sport opmerkelijk intensief en met
een hart voor onze sport heel wat verwezenlijkt. Wij
kunnen haar daar niet genoeg voor bedanken. Om het met
de woorden van Voorzitter, Reinold Borré, te zeggen: “Karin
het ga je goed, geniet van het leven met uw echtgenoot
en de zoon. Wij wensen U met zijn allen van harte een volledig herstel toe en veel vreugde in wat je in de toekomst
nog gaat doen.”
Als gastsprekers verwelkomden we achtereenvolgens Peter
Crauwels, die het project omtrent het digitaal wedstrijdblad kwam toelichten, Peter Troonbeeckx die een woordje
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Wist u dat
kwam zeggen over het mooie initiatief van PFV Limburg “Petanque met een Hart” en Didier Thaler, Voorzitter van
de tuchtcommissie, die een duidelijk beeld schiep van de verantwoordelijkheden, de structuur en de werking
van de betreffende commissie.
Ook de eigen medewerkers Freija en Corey kwamen aan het woord met
betrekking tot enkele specifieke en bijzondere projecten. Zo nam Freija de
bestuursleden mee op de weg naar de resultaten, antwoorden en oplossingen met betrekking tot de grote PFV-enquête van vorig jaar. Corey nam
de grote sportieve uitdagingen voor zijn rekening. Hij gaf meer uitleg over
de beach petanque plannen van 2016 en stelde als primeur het logo van het
WK 2017 voor, voorzien van een woordje uitleg over de volledige organisatie
ervan.
Een heel bijzondere gast mochten we na de pauze eveneens in ons midden
verwelkomen, namelijk onze Erevoorzitter, Leo Van Creayvelt en zijn echtgenote Maria de With, die beiden onnoemelijk veel hebben betekend voor
onze sport. Leo kreeg bovendien naar aanleiding van zijn 95e verjaardag (!)
een mooie attentie aangeboden.
Een speciale dankbetuiging was er eveneens weggelegd voor Staf Devoldere en Marc Op De Beeck die zich
reeds jarenlang inzetten voor onze jeugdwerking.
Om de vergadering af te sluiten werden ook de medewerkers van de PFV, Catherine, Freija, Corey en Tim
en Directeur Administratie, Lucien Vanhoutte, door Voorzitter Reinold Borré uitdrukkelijk bedankt en in de
bloemetjes gezet.
De succesvolle vergadering werd, zoals het hoort, afgesloten met een gezellige babbel tijdens een heerlijke en
overvloedige maaltijd in het restaurant van het Gent Meeting Center/ Holiday Inn hotel.
Tot volgende jaar!

Wist je dat…
… in 2016 de PFV en jouw
favoriete sport opnieuw terug
te vinden zullen zijn op het
Sportstrand van Oostende?
Na het succes van het Beach
Petanque evenement te
Oostende in 2015, slaan we er op 20 augustus 2016
opnieuw onze tenten op.
Maar deze keer onder de vorm “Beach Petanque –
Family Happening”. We willen namelijk tonen dat onze
sport voor en door iedereen beoefend wordt. Het doel
van dit topevenement: een gezellige dag petanque op
het strand met familie en vrienden. Meer info en het
inschrijvingsformulier vind je terug in dit magazine en
op onze website.

… het beach petanque CIRCUIT ook opnieuw op
onze kalender staat. Gent (27/05), Kelchteren (11/06),
Sint-Niklaas (28/06), Koksijde (23/07) en Niel (11/08)
zijn opnieuw van de partij om er met de voetjes in het
zand onze favoriete sport te beoefenen.
Voor de editie te Gent kan je je inschrijven aan de hand
van het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden in
dit magazine. Uiteraard kan men dit ook downloaden
vanop onze website.
Informatie over alle circuits kan je trouwens terugvinden op onze website onder het menu “Beach
petanque” en op onze Facebookpagina:
facebook.com/BeachPetanque
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Kampioenschappen 2016
Kampioenschappen 2016
23/24 april
30 april
7 mei
4 mei
8 mei

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

4 september

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

5 mei
5 juni
12 juni
15 juni
25 september

28 maart
15 mei
18 mei
29 mei
19 juni
20 augustus

In alle Provincies
In alle Provincies
In alle Provincies
In alle Provincies
In alle Provincies
Interlommel Petanque
Limburg
Limburg
PC Genenbos
Antwerpen
PC Markdal
Oost-Vlaanderen
PC Reynaert
PC Den Akker
West-Vlaanderen
sportstrand
PFV
Oostende
West-Vlaanderen
Oostendse PC

Namen
Antwerpen
Luxemburg
VBBH
Oost-Vlaanderen

PC Markdal
KPC Tienen
PC Reynaert

Tornooien 2016
21 februari

VBBH

1 mei
17/18/19 juni

Frankrijk
Frankrijk

18 juni
25 juni
2/3 juli

West-Vlaanderen
Frankrijk
Limburg

augustus

Wallonië
Wallonië

Dag v.d. Veteranen
Dag v.d. Besturen

2 september
3 september

Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

Interprov. Ontmoeting Dames
Dames F.B.F.P. - P.F.V.

1 november
geannuleerd

Oost-Vlaanderen

Beker Borré
Aumale
Blangy
12 Uren van Brugge
4 Federaties tornooi
Internationaal Petanque Masters
Internationaal Jeugd
Internationaal La Nimoise

De Gulden Kamer

Grande-Synthe
Lummen

Internationale kampioenschappen 2016
EK triplet dames
EK beloften dames en heren
EK triplet veteranen
EK triplet jeugd
WK triplet heren
EK tête à tête dames/heren

8 t/m 11 september
30 sept. t/m 2 okt.
18 t/m 20 oktober
28 t/m 30 oktober

Slovakije
Spanje

4 t/m 6 november

Frankrijk

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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Monaco
Monaco
Tahiti

Bratislava
Torrelavega

Nîmes

Petanquereis

PETANQUEN
aan de BULGAARSE RIVIÈRA
Periode : 19-29/09/2016
€620 per persoon voor 11 dagen / 10 nachten
op basis van een tweepersoonskamer
U verblijft in het Hotel Laguna Garden **** in Albena
op basis van All Inclusive.
Het 4-sterrenhotel Laguna Garden bevindt zich in het centrum van
Albena. De centrale ligging, gezellige kamers en een ontzettend
vriendelijke service zijn nog maar enkele troeven van dit kwaliteitshotel.
Het is leuk vertoeven aan het brede fijnzandstrand die zich op slechts
130 meter van Laguna Garden bevindt. Op enkele minuutjes wandelen
heb je tal van leuke bars en restaurantjes.
Gedurende het ganse verblijf kan u uw favoriete sport beoefenen op de
speciaal aangelegde petanquebanen gelegen in de tuin van het hotel.
Deze unieke ervaring wordt u aangeboden door Petanque Federatie
Vlaanderen in samenwerking met Thomas Cook Sport.
-

Bij reservatie dient u 30% voorschot te betalen, het saldo betaalt u 1 maand voor vertrek
Opgepast: de plaatsen zijn beperkt
De inschrijvingen worden afgesloten op 15/07/2016

Inclusief: vlucht heen & terug (vanuit Brussel), luchthaventaksen, maaltijden aan boord van het vliegtuig, transfer luchthavenhotel-luchthaven, verblijf op basis van All Inclusive, btw, basisannuleringsverzekering (tot 625€ reissom per persoon).
Exclusief: volledige annuleringsverzekering : 3% op de totale reissom, facultatieve reisbijstandsverzekering (€25,99 per persoon),
eventuele luchthaventaksverhogingen, excursies ter plaatse, niet vermelde diensten.

Single kamer: 9€ per persoon per nacht. (beperkt aantal beschikbaar)

V.U. Jan Dekeyser p.a. - TCRB NV - Tramstraat 67c, 9052 Gent,
BTW BE 0412.677.887, RPR Gent, Lic (A)1067

Meer INFO & RESERVATIES:
Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV
Huis van de Sport – Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel: 09/243.11.41 * tim-pennoit@pfv.be
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Petanquereis

Inschrijvingsformulier
Petanquen in BULGARIJE
19/09/2016 – 29/09/2016

Deelnemer 1

Naam:*
…………………………………………………………………...
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Straat + nr:
…………………………………………………………………...
Postcode + Gemeente: …………………………………………………….....................
Telefoon/GSM:
…………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………...
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..……………………
Kledijmaat (polo):
oS oM oL
o XL o XXL o XXXL
Deelnemer 2

Naam:*
…………………………………………………………………...
Voornaam:*
…………………………………………………………………...
Straat + nr:
…………………………………………………………………...
Postcode + Gemeente: …………………………………………………….....................
Telefoon/GSM:
…………………………………………………………………...
E-mail:
…………………………………………………………………...
Geboortedatum:
…………………………………………………………………...
Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..……………………
Kledijmaat (polo):
oS oM oL
o XL o XXL o XXXL
* naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming:

BULGARIJE (Albena) - Hotel Laguna Garden ****

Periode:

19/09/2016 – 29/09/2016

Kamertype:

o 1-persoonskamer

o 2-persoonskamer

Wenst u de reisbijstandsverzekering (€25,99 p.p.)?

o Ja o Neen

Wenst u de volledige annulatieverzekering (+3% op de reissom)?

o Ja o Neen

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook
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BEACH
petanque

Inschrijvingsformulier
Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning
Deelname: €15 per triplet (inclusief goodie bag)
op voorhand betalen op rekeningnummer IBAN: BE97 4469 7072 8149
met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

Aanmelden: van 15u30 tot 16u30
Start 1e wedstrijd: 17u00 (3 ronden)
Team-info

Ploegnaam: …………………………………………………………….
Voornaam
Speler 1 (ploegkapitein):

Naam

Licentienummer
(indien lid van de PFV)

Speler 2:
Speler 3:
contactgegevens ploegkapitein

e-mail

Tel/GSM

Inschrijvingsformulier vóór 20 mei 2016 terug bezorgen aan secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be), per
post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent of per fax naar 09/243.11.49.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.
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WK 2017

WK 2017
Vooruitgang
In ons vorig magazine kon je al lezen dat de PFV
reeds volop bezig is met de voorbereidingen van
het unieke wereldkampioenschap dat we in 2017
te Gent zullen organiseren. Van donderdag 13
tot en met zondag 16 april 2017 toveren we de
Topsporthal Vlaanderen voor een 2de maal in 5 jaar
tijd om tot een ware petanque boulodrome om er
de absolute wereldtop bij de dames en de heren te
ontvangen.
De voorbije drie maanden hebben we opnieuw niet
stilgezeten. Voorbereidende vergaderingen met de
voorzitter van de FIPJP, dhr. Claude Azema, waren
één van de belangrijke stappen op onze weg naar
april 2017.
“look” en “feel”
Minstens even belangrijk is het ‘beeld’ van het WK.
Daarom hebben we, net zoals bij onze andere top
evenementen, ons vast ontwerpbureau ingeschakeld om een professioneel beeld te creëren.
Petanque is door de jaren heen hip geworden en
wordt benadrukt door de petanquebal die in vuur
en vlam staat. Bovendien wordt deze gekatapulteerd in het ruimtelijke, waarmee het mondiale
wordt benadrukt. Het straalt de “feel” uit waar het
moet voor staan: wereldwijd en hip. Dit zijn enkele
kenmerken die het logo van ons WK uitstraalt. Met
fierheid kunnen we dan ook dit logo voor het eerst
op papier zetten en aan jullie, lezers en petanque
liefhebbers, tonen.
Vrijwilligers
Wil je graag bijdragen tot het succes van dit top
evenement en wil je deel uitmaken van het vrijwilligersteam WK 2017? Laat het ons weten, stuur een
mailtje naar tim@wpc-belgium2017.be of bel naar
09/243.11.41.
Als vrijwilliger ondersteun je ons bij de organisatie
van dit topevenement. Je werkt samen met een
fijne groep mensen en een simpele glimlach of
vriendelijk gebaar geven jou erkenning en voldoening voor jouw werk en inzet.
Laat het EK 2012 een voorbeeld zijn dat we door
samen te werken een internationaal topevenement
succesvol kunnen organiseren en onze sport naar een hoger niveau kunnen brengen.
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Jeugdcircuit
2016

15

VK jeugd
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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 - ingeschreven voor 1 april: €199
Leden PFV - ingeschreven na 1 april: €240
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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Initiator

INITIATOR
PETANQUE

Module 1:
zat 14/05, zat 21/05 en zat 28/05
(inclusief examen)
Module 2 + 3:
zat 3/09, zon 4/09, zat 10/09, zat
17/09 en zat 24/09 (inclusief examenmomenten)
Module 4:
in overleg met de docent

Een passie
Een doel
19

Uitslag Beker
Borré

NAAM
X
X
X
X
X

1
3
4
0
4

34
36
52
23
52

1° RONDE
P W/V */-

4
1
3
4
0

52
25
45
52
14

5
4
7
4
4

X
X
X
X
X

3
2
4
1
2

46
33
52
22
31

8 132
6
94
11 149
5
97
6
97

3° RONDE TOTAAL
P W/V */- W/V */-

X
X
X
X
X

2
4
2
2
2

41
52
45
40
37

10
10
13
7
8

173
146
194
137
134

4° RONDE TOTAAL
P W/V */- W/V */-

TOTAAL RESULTATEN TORNOOI
86
61
97
75
66

2° RONDE TOTAAL
P W/V */- W/V */X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

4
1
3
4
0

52
34
36
52
23

3
4
1
0
4

45
52
25
14
52

7
5
4
4
4

X
X
X
X
X

4
3
2
2
1

52
46
33
31
22

11 149
8 132
6
94
6
97
5
97

3° RONDE TOTAAL
P W/V */- W/V */-

X
X
X
X
X

2
2
4
2
2

45
41
52
37
40

13
10
10
8
7

194
173
146
134
137

4° RONDE TOTAAL
P W/V */- W/V */-

TOTAAL RESULTATEN TORNOOI
97
86
61
66
75

2° RONDE TOTAAL
P W/V */- W/V */X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

2
4
2
2
2

52
42
38
46
37

38
52
42
37
46

14
12
15
9
10

15
14
12
10
9

225
188
232
183
171

232
225
188
171
183

2
3
1
5
4

1
2
3
4
5

5° RONDE TOTAAL PL.
P W/V */- W/V */-

4
2
2
2
2

5° RONDE TOTAAL PL.
P W/V */- W/V */-

P.F.V. v.z.w. *** VLAAMS BRABANT - BRUSSEL HOOFDSTAD
TORNOOI VAN 21 FEBRUARI 2016: WISSELBEKER REINOLD BORRE
NR.
OOST VLAANDEREN
WEST VLAANDEREN
ANTWERPEN
LIMBURG
V.B.B.H.

PLOEGEN
1
2
3
4
5

NAAM

X
X
X
X
X

1° RONDE
P W/V */-

P.F.V. *** VLAAMS BRABANT - BRUSSEL HOOFDSTAD
TORNOOI VAN 21 FEBRUARI 2016: WISSELBEKER REINOLD BORRE
NR.

ANTWERPEN
OOST VLAANDEREN
WEST VLAANDEREN
V.B.B.H.
LIMBURG

PLOEGEN
3
1
2
5
4
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Zomerkalender
2016

Zomerkalender 2016
DAG

DATUM

UUR

maandag

28/03

9u00

zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

9/04
17/04
23/04
24/04

zaterdag

30/04

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

zondag

1/05

woensdag

4/05

donderdag

5/05

zaterdag

7/05

zondag

8/05

woensdag

11/05

donderdag

12/05

zaterdag

14/05

zondag

15/05

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

LOCATIE
Maart
Interlommel Petanque
April
PC Omega
PC L’Amigos
PC Niel
PC De Berk
PC Schorpioen
PC L’Amigos
PC De Gulden Kamer
PC Pelt
PC Herentals
PC Apollo
PC Dilbeek
PC Den Akker
Mei
PC Verbroedering
PC Genk
PC Markdal
PC Verbroedering
PC L’Amigos
Oostendse PC
provincie Namen
PC Maaseik
PC Wijnegem
PC Zelzate
PC Singel
PC Koksijde
PC Boekt
PC Herentals
KP Mistral
PC Singel
PC Gullegem
PC Oetervallei

13u30

PC Gent

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

PC De Zeemeermin
PC Wijnegem
PC Oetervallei
KP Mistral
PC De Vuurtoren
PC Genenbos

TORNOOI

FORMULE

VK JEUGD

P+R

jeugdtraining PFV Oost-Vlaanderen
Memorial Marie-Thérèse - triplet
P.I.B. (provincie Antwerpen)
P.I.B. (provincie Limburg)
P.I.B. (provincie Oost-Vl)
P.I.B. (provincie VBBH)
P.I.B. (provincie West-Vl)
P.K.G.D. sen. / vet. (provincie Limburg)
P.K.G.D. sen. / vet. (provincie Antwerpen)
P.K.G.D. sen. / vet. (provincie Oost-Vl)
P.K.G.D. sen. / vet. (provincie VBBH)
P.K.G.D. sen. / vet. (provincie West-Vl)

5 ronden
5 ronden
5 ronden
5 ronden
5 ronden
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R

Open tornooi - Méli mélo Borginsole
P.I.B. veteranen (provincie Limburg)
P.I.B. veteranen (provincie Antwerpen)
P.I.B. veteranen (provincie Oost-Vl)
P.I.B. veteranen (provincie VBBH)
P.I.B. veteranen (provincie West-Vl)
BK JEUGD
P.K.D. (provincie Limburg)
P.K.D. (provincie Antwerpen)
P.K.D. (provincie Oost-Vl)
P.K.D. (provincie VBBH)
P.K.D. (provincie West-Vl)
P.K.T. (provincie Limburg)
P.K.T. (provincie Antwerpen)
P.K.T. (provincie Oost-Vl)
P.K.T. (provincie VBBH)
P.K.T. (provincie West-Vl)
Trofee 50+, speeldag 1 (Limburg)
PKT heren 55+ / PKD dames 50+
(provincie Oost-Vl)
PKD 50+
JEUGDCIRCUIT - speeldag 1
zomertornooi doublet - H/HG + D + 50+
doubletten (alle categorieën)
zomertornooi triplet H/G en triplet dames
V.K.D.

3 ronden
5 ronden
5 ronden
5 ronden
5 ronden
5 ronden
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
P+R
3 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
P
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maandag

16/05

woensdag
donderdag
zaterdag
zondag

18/05
19/05
21/05
22/05

woensdag

25/05

donderdag
vrijdag

26/05
27/05

zaterdag

28/05

zondag

29/05

woensdag

1/06

donderdag

2/06

zaterdag

4/06

zondag

woensdag

8/06

donderdag
vrijdag

9/06
10/06

zaterdag

11/06

zondag

22

5/06

12/06

woensdag
donderdag
zaterdag
zondag
maandag

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

woensdag

22/06

donderdag

23/06

10u00

PC De Lindepet

triplet H / HG
tête à tête (alle categorieën)
dames en heren apart
V.I.B. veteranen
50+ circuit - speeldag 1 (West-Vl)
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.

14u00

PC Chapoo

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

PC Markdal
PC Gullegem
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

prov. Luxemburg
PC De Bouchon
PC Dilbeek

14u00

PC Gent

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

prov. VBBH
Nieuwpoortse PC
PC De Gulden Kamer
prov. VBBH
PC Pannebolletje
PC Zig Zag
PC Haeseveld
Oostendse PC

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)
50+ circuit - speeldag 6 (West-Vl)

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

5 ronden
4R + finales
5 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
3 ronden
P
4 ronden
3 ronden
3 ronden
kwartetform.
4 ronden
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
3 ronden

Zomerkalender
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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

23/07

zondag

24/07

woensdag

27/07

donderdag
zaterdag

28/07
30/07

zondag

31/07

10u00
14u00
13u30
14u00
14u00

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

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
10u00
10u00
13u30

PC Tongeren
PC Apollo
PC Den Akker
PC Verbroedering
PC Reynaert
PC Den Akker
PC Tongeren

14u30
14u00

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)

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

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
5 ronden
(cat. A en B na 2R)
Zomertornooi kwintet
5 ronden
sextet 2 dames verplicht
6 ronden
“10 uren van het Waasland” doubletten heren/
7 ronden
gem.
Beach Petanque Tornooi - triplet
3 ronden
Zomertornooi doublet - H/G + D + 50+
4 ronden
tripletten H/G & dames doubletten & 50+
4 ronden
doubletten
Trofee 50+, speeldag 6 (Limburg)
3 ronden
50+ circuit - speeldag 6 (Oost-Vl)
3 ronden
50+ circuit - speeldag 10 (West-Vl)
3 ronden
50+ tripletten heren/gemengd
4 ronden
sextettentornooi (minimum 2 dames)
sextetform.
Open tornooi doublet
3 ronden
Zomertornooi triplet - H/HG + D + 50+
4 ronden
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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
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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

woensdag

31/08

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

Augustus
PC Hasselt
KPC Alosta
PC De Vuurtoren
PFV - Diepenbeek
PFV - Diepenbeek
Marktplein Diepenbeek
PC Lint
PC Chapoo
PFV - Diepenbeek

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
PC Genenbos
PC Gent

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

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

6 ronden
3 ronden
3 ronden
3 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
4 ronden
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
3 ronden
3 ronden

Zomerkalender
2016
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

14u00

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

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

50+ circuit - eindwedstrijd (West-Vl)
DAG VAN DE VETERANEN
DAG VAN DE BESTUREN
V.I.B.
Open tornooi doubletten
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

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

3 ronden

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
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Echo’s uit de regio’s
Limburg
ITC

Kerst en nieuwjaar stonden voor de deur en naar
jaarlijkse gewoonte staat op de PFV Limburg kalender
het Interclub treffen altijd gepland enkele dagen voor
deze feestdagen. De datum was dit jaar vastgelegd op
18 december 2015 en PC Interlommel werd aangewezen om de samenkomst van de clubs te organiseren.
De vertegenwoordigde tripletten van de verschillende
Limburgse clubs meldden zich vanaf 18.00 uur aan in
”De Vresseling”, want zo heet de stedelijke petanquehal van de stad Lommel en natuurlijk de plaats waar
PC Interlommel gehuisvest is. PC Interlommel had
kosten noch moeite gespaard, want elke aanwezige,
zowel speler als symphatisant, mocht genieten van
de uitgebreide receptie, aangeboden door de club.
Gedurende de receptie heette Jasmine Van Grieken,
Schepen van de stad Lommel, iedereen van harte
welkom in Lommel en wenste iedereen een goed
jaareinde en een sportief petanquejaar 2016. Nadat
iedereen genoten had van de aangeboden hapjes en
drankjes werd het voor de spelers stilaan tijd om zich
klaar te maken voor de 3 geplande spelbeurten. Onze
voorzitter, Eugene Beckers, wenste de aanwezigen een
aangename avond.
De clubs hadden zich op voorhand moeten inschrijven bij onze provinciale secretaris, Ludo Daniels.
Hierdoor had Antoon Lemmens alle voorbereidingen
van de wedstrijdtafel op voorhand kunnen nemen
met als gevolg dat het spel moeiteloos kon starten.
De wedstrijdkaartjes werden afgehaald en de triplet-
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ten verzamelden op de hen toegewezen terreinen. Er
schreven 17 clubs in en om paar uit te komen, had het
bestuur van PFV Limburg een eigen triplet voorzien
zodat “vrijloting” werd uitgesloten.
Het was een mooi zicht om vast te stellen dat alle
pleinen bezet waren en dat er bovendien ook nog
zeer aangename wedstrijden te volgen waren voor de
supporterende dames. Tussen de spelbeurten was er
voldoende tijd om nog te genieten van een drankje
en vooral om na te kaarten over de gespeelde partijen
en de uitslagen van de lopende wintercompetitie, die
inmiddels reeds voor de helft achter de rug is.
De laatste spelronde was bepalend om te weten
welke club het ITC 2015 zou gaan winnen. Nadat alle
wedstrijdkaartjes waren binnengebracht, moest de
wedstrijdtafel de uitslagen nog samentellen om de
uiteindelijke einduitslag bekend te kunnen maken.
Die eer was weggelegd voor onze voorzitter, Eugene.
PC Maaseik mocht voor het 2e jaar op rij gelauwerd
worden als winnaar van het ITC van PFV Limburg…
proficiat mannen.
Het werd alweer een zeer aangename petanque
bijeenkomst voor iedereen, zowel de spelers als de
sympathisanten. Op de klok werd het 23.00 uur, stilaan
tijd om de auto’s te starten en voldaan naar huis te
gaan. Maar eerst moesten de aandenkens van zowel
PC Interlommel als PFV Limburg nog in ontvangst
worden genomen.
PC Interlommel, bedankt voor de fijne avond.
Herman Croymans
Algemene Vergadering
Nieuwjaarswensen mogen tot het einde van de eerste
maand in het nieuwe jaar uitgewisseld worden, zegt
men. PFV Limburg heeft dit goed onthouden en heeft
naar jaarlijkse gewoonte, haar algemene statutaire
vergadering op het einde van januari laten doorgaan. Het is ook geen nieuwigheid om te melden
dat deze samenkomst centraal in Limburg is doorgegaan, namelijk in de Abdijhoeve van Kelchteren in
Houthalen.
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Elke Limburgse club mocht enkele vertegenwoordigers afvaardigen om weer eens samen te zijn, nieuwjaarwensen uit te wisselen, te luisteren naar de verschillende overzichten van het voorbije petanquejaar en
om de nieuwe initiatieven van PFV Limburg voor het
nieuwe jaar te aanhoren. De clubs hadden niet verzuimd om naar de Abdijhoeve te komen. Op 3 uitzonderingen na waren ze allen op de afspraak.

Nadat alle Limburgse sprekers aan de beurt waren
gekomen, werd het woord gegeven aan onze PFV
Voorzitter, Reinold Borré.
De vergadering werd gesloten door Eugene Beckers en
in zijn laatste woorden werden alle aanwezigen uitgenodigd op de receptie, aangeboden door PFV Limburg.
Voor de vooraf ingeschrevenen stond er nog een heerlijk middagmaal te wachten en zo behoort de algemene vergadering van 2016 alweer tot het verleden.
Herman Croymans

Onze Limburgse voorzitter, Eugene Beckers, heette
de afvaardiging van de PFV, Reinold Borré, Catherine
Mortier en Karin De Pauw en alle aanwezigen hartelijk
welkom, dankte iedereen voor hun aanwezigheid en
wenste iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Bij deze was de vergadering geopend en mochten de
leden van het dagelijks bestuur, elk binnen hun verantwoordelijkheid, hun jaaroverzicht en toekomstplannen
naar voor brengen.
Na de korte pauze kwam onze nationale scheidsrechter
en lid van de Provinciale Raad van PFV Limburg, Peter
Troonbeeckx aan het woord met een uitvoerige uiteenzetting over “Petanque met een Hart”. Een evenement met een dubbel doel, namelijk de petanquesport
promoten en de financiële inkomsten schenken aan
het goede doel van “Plan België”. Peter is de initiatiefnemer van dit evenement. Hij stelde dit voor aan het
Dagelijks Bestuur van PFV Limburg, waar hij positief
resultaat oogstte. Bij de volgende vergadering van de
Provinciale Raad werd het licht op groen gezet en kon
er begonnen worden aan de organisatie. Ondertussen
is PFV Limburg hiermee al een heel stuk opgeschoten,
maar er is nog heel veel werk aan de winkel om alles
in goede banen te leiden. De wens van PFV Limburg
is dat alle clubs hun leden en sympathisanten zullen
warm maken voor dit evenement op 5, 6 en 7 augustus 2016 in de gemeente Diepenbeek, zodat we met
zijn allen kunnen genieten van dit gebeuren.

“Petanque met een Hart”
In de vorige uitgave van het
PFV magazine is er reeds uitgebreide informatie gegeven
over ons PFV Limburg initiatief. Toch wil ik nogmaals uw
aandacht trekken op onze
organisatie van “Petanque met
een Hart”!
PFV Limburg organiseert een 3 dagen durend evenement op 5, 6 en 7 augustus 2016, in samenwerking
met PFV en de gemeente Diepenbeek. Op en rond het
marktplein van de gemeente Diepenbeek zullen door
PFV Limburg 3 dagen lang petanquetornooien georganiseerd worden voor iedereen, met of zonder licentie.
Naast het petanquegebeuren worden er allerhande
nevenactiviteiten georganiseerd. U zal er een bezoek
kunnen brengen aan ons petanquedorp en onze kleintjes zullen we bezig houden in ons kinderdorp. Verder
zijn er 2 markten gepland, namelijk een avondmarkt op
vrijdag 5 augustus en een streekproductenmarkt op
zondag 7 augustus.
Na het doublettentornooi op zaterdag 6 augustus
worden de speelterreinen opgeruimd en klaar gemaakt
om met zijn allen te kunnen genieten van ”Feest op
het Plein”, een 4 uur durende show bestaande uit
3 muzikale gedeelten met optredens van niemand
minder dan “De Romeo’s”, aangevuld met optredens
van 3 muzikale gastvedetten.
Het 3 dagen durend evenement heeft een dubbel
doel. Op de eerste plaats wil PFV Limburg de petanquesport langs deze weg in Vlaanderen en ook buiten
Vlaanderen promoten door het 3 dagen in de kijker
te plaatsen en het 2e doel is een financiële bijdrage
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leveren aan het goede doel van “Plan België”, een
onafhankelijke niet gouvernementele organisatie
die zich inzet voor kinderen in de armste landen van
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Alle financiële inkomsten worden integraal overgedragen aan “Plan België”
om zo de kinderen uit bovengenoemde landen een
betere toekomst te geven.
PFV Limburg zal U in latere uitgaven van de PFV magazines nog bijkomende informatie laten geworden. Up
to date informatie kan U vinden op onze website:
http://petanque-met-een-hart.jouwweb.nl/
Herman Croymans

Antwerpen

“toen we in 2008 zonder lokaal kwamen te zitten
en we geen mogelijkheden zagen om ergens in
Lier iets in de privésector te huren, vreesden we dat
onze kansen om met onze federale ploeg te kunnen
doorgaan bijna nihil waren. Tot we vernamen dat
er een kunstenaarsproject zou kunnen opgestart
worden in de oude PIDPA burelen en ateliers aan de
Euwfeestlaan. Toen we dat hoorden, kregen we weer
hoop en inderdaad met de steun van de sportdienst,
het stadsbestuur en de goodwill van de cultuurdienst,
kregen we de beschikking over een gedeelte van de
ateliers. Onze club telde op dat moment nog een
twintigtal leden. Samen met 3 prachtmensen hebben
we de klus geklaard en tegen 15 augustus was ons
lokaaltje af. We hadden 5 terreintjes met minimum
afmetingen en we konden onze competitie beginnen met twee ploegen op zaterdag en één ploeg op
woensdagnamiddag.

PC Lier – een nieuwe thuis
Kazernedreef 99
2500 LIER
GSM: 0494 851 300
www.pclier.be
voorzitter@pclier.be

Met heel veel trots, heette PC Lier op 23 oktober, de
genodigden van harte welkom in hun nieuw lokaal.
Aan de bouw van dit lokaal hangt een heel lang
verhaal vast. Het begon ongeveer 15 jaar geleden en
het is een verhaal van hoop, ontgoocheling en dolle
blijdschap.
We beperken ons tot de laatste 7 à 8 jaar van dit
verhaal om een beetje te duiden wat dit nu echt voor
deze vereniging betekende. Voorzitter Eddy Marien
vertelt:
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Na twee winters was het ook daar afgelopen. Alles
werd gesloopt en met 35 leden vertrokken we van
de PIDPA naar nergens, want weer hadden we geen
alternatief. We konden geen kant op! Onze weinige
bezittingen mochten we van de directie van de Lierse
maatschappij voor huisvesting stockeren in de oude
Rijkswachtkazerne.
Ondertussen hadden we, om tijdens de zomer te
kunnen blijven spelen, aan de nieuwe eigenaars van
café “Het Lammeke” in Koningshooikt gevraagd om
twee buitenveldjes aan te leggen en daar hebben we
overleefd tot de competitie moest beginnen.
Dank zij het bestuur van PC Putse zijn wij onze
competitie in Putte begonnen en na enkele weken
competitie huurde de Stad de Oefenschool van
de Scholengroep en droeg het stedelijk ontwikkelingsbedrijf Lier op om de lokalen zo goed mogelijk
te verhuren. Onze toenmalige Schepen van Sport,
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Freddy Callaerts, bracht ons in contact met Luc
Verheyen, de directeur van dit bedrijf, en drie maanden
later was ons lokaal afgewerkt en speelklaar. We
konden de tweede helft van de competitie, dankzij
de inzet van een gouden team, in ons eigen lokaal
afwerken.
Steeds werd er gepraat over een nieuwe definitieve
locatie voor de petanqueclub en in 2012 werd het
concreter. Met de ontwikkeling van de Dungelhoeffsite
was er sprake om de hal S – de huidige parkeergarage
van het zwembad – ter beschikking te stellen van de
Lierse sportclubs.
Op 1 juli 2015 zijn we verhuisd. We hebben nu
118 leden en het einde is nog niet in zicht. Dit lokaal
opent voor ons de mogelijkheid om op organisatorisch
en sporttechnisch vlak terug mee te spelen binnen
onze provincie.
PC LIER bestaat dit jaar 35 jaar, onze leden hebben provinciale, Vlaamse, Belgische, Europese en Wereldtitels
behaald. Dit jaar hebben wij in de clubcompetities vele
prijzen gewonnen en we hebben de intentie om dit
nog lang te blijven doen….”

Dat project is het niet geworden. In plaats van een
oud gebouw op te frissen, heeft men een mooie
BOULODROME gebouwd en samen met onze buren,
de duikers van Atlantis, zijn wij erg trots om er de huurders van te zijn.
Onze nieuwe Boulodrome heeft 6 terreinen van ongeveer 3m00 breedte in een ruimte van 4m00 hoogte,
een gezellige bar voor de leden, een degelijk sanitair
en een klimaatregeling. Buiten beschikken we over
8 terreinen van 3m breedte en de mogelijkheid om op
de omliggende paden die in dolomiet aangelegd zijn
te spelen.
Aan de afwerking van de volledige binnenruimte
hebben 45 leden gedurende vele dagen hard gewerkt
om de inrichtingsplannen van Herman Henderyckx te
realiseren en we werken er nog dagelijks aan om de
kinderziekten eruit te krijgen.

Eddy Marien
voorzitter PC Lier

Dit project was zonder de inzet van al deze leden niet
mogelijk geweest. Langs deze weg houd ik eraan om
hen te bedanken en ik hoop dat we de warme club die
we zijn ook kunnen blijven. Oh ja, in de Oefenschool
hebben wij onze club kunnen uitbouwen naar 85 leden.
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PC Alosta

PC ALOSTA bestaat 50 jaar
en is Koninklijk
Historiek van de club
PC Alosta werd, onder impuls
van Albert De Witte, opgericht
op 27 december 1965 oorspronkelijk onder de naam “VZW De
Spijkers”. Na een paar maanden
al werd de naam gewijzigd naar
PC Alosta.
De stichters zelf waren: Ameloot
Fernand, De Prijck Arthur, De
Ridder Maurits, Elskens Ben,
Heyman Kamiel, Lecompte
Maurits, Sonck Robert en Van Puyenbroeck Julien.
Gezamenlijk gingen bovenstaande personen van
start in het dorpscafé “Centrum” te Nieuwerkerken.
Na enkele maanden werd een nieuwe zaal gevonden
in Aalst, met name “De Klaroen”. Daar het een feestzaal
was met een orkest, was deze locatie door het getik
van de ballen geen lang leven beschoren.

Het lokaaltje werd omgetoverd in PC Alosta, met een
kleine bar en 3 pleinen en werd plechtig geopend
op 28 december 1966. De bestuursleden stortten elk
1000 Belgische Frank als startsom.
Er kwam een algemene vergadering en Mr. Ameloot
werd unaniem verkozen tot voorzitter. Na enkele jaren
werden met Mr. Ameloot en Mr. De Ridder, beiden
landmeters aan de Stad Aalst, plannen gesmeed om
uit te breiden. Zo werd het lokaal achteraan bijgebouwd en voor de financiering werd terug beroep
gedaan op een renteloze bijdrage van 1000 Belgische
Frank door de bestuursleden.
In 1969 werd de ingebruikname gevierd van het
totaal gemoderniseerde lokaal met 8 binnenpleinen
en 40 buitenterreinen waarvan 12 verlicht. In 1989
werd het clublokaal nogmaals gerenoveerd en telt
sindsdien 9 binnenpleinen en een moderne accommodatie. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid
van Burgemeester De Maght en schepen De Smedt. In
1989 werd het lokaal nog eens verbouwd en in 2005 is
er nog een berghok bijgebouwd.
PC Alosta als organisator

Men zocht een nieuwe accommodatie en kwam zo
terecht in “Het Beukenhof”, Langestraat 12 te Aalst. Het
domein had een omwald kasteel met fruittuinen en
een openbaar zwembad. Het behoorde in die tijd toe
aan de paters Jezuïeten, die het daarna overdroegen
aan Deken De Vos. Lange tijd erna kocht de Stad Aalst
het over, die het aan onze club verhuurt.
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Vanaf de beginjaren stond PC Alosta in voor de organisatie van tal van grote evenementen. Enkele daarvan
waren:
-- het 1e groot zomertornooi met maar liefst 210
spelers

PC Alosta
-- het kampioenschap van België voor de Beste
Tripletten (500 spelers) en dit voor de eerste maal
in Vlaanderen met receptie en prijsuitreiking in het
stadhuis te Aalst.
-- de eerste nationale schiftingsdag voor de beker van
België met neventornooi (330 spelers) en dit eveneens voor de eerste maal in Vlaanderen
-- de finale van het Interclubkampioenschap van
België + neventornooi (150 spelers)
-- het bal van de zone C (300 aanwezigen) met de
eerste verkiezing van ”Lady Pétanque” gewonnen
door een lid van PC Alosta
-- de toekenning van de sporttrofee van de stad Aalst
voor de beste prestatie tijdens de sportweek 1969
-- het 1e jeugdtornooi (45 spelers), toen ook nieuw in
Vlaanderen
-- In 1970 startte PC Alosta met het clubkampioenschap (tête-à-tête) voor dames en heren en dit
vervolgens ieder jaar. In dat jaar ging op PC Alosta
ook het kampioenschap triplette zone BrabantVlaanderen (270 spelers) door.
-- In december 1984 was er de organisatie van het
eerste internationaal getinte wintertornooi met een
heel interessante prijzentafel. Dit wordt nog jaarlijks
herhaald en is één der belangrijkste van ons land.
Sinds 2001 is dit tornooi, onder de naam “trofee
Jeannot Backaert”, gekend tot over de landsgrenzen. Op het wintertornooi 2015 werden de eerste
4 plaatsen bezet door Franse spelers. De winnaars,
Evenou Kevin & Thuillier Jimmy, hadden om 1u30
’s nachts nog een autotrip van 5 uur naar Normandië
voor de boeg.
Sportieve prestaties
In het lokaal staan circa 200 bekers, wimpels, schalen
en plaketten. Het betreft 1e plaatsen behaald op
diverse tornooien op provinciaal tot nationaal vlak.

In 1982, 1989 en 1991 nam Jeannot Backaert deel aan
het wereldkampioenschap. In 1987 werd hij kampioen
van België.
Op 1 september 1991 werd PC Alosta Belgisch kampioen Interclub Beker Heren. Het merendeel van deze
kampioenen zijn nog steeds actief op K.P.C. Alosta
Bestuur
PC Alosta is een stabiele club en is op al haar jaren pas
aan haar 3e voorzitter toe:
Ameloot Fernand: 1966 - 1995 (+ 1995). Mevr.
Ameloot was eregenodigde op onze viering “50 jaar
bestaan” en is samen met mevr. Spanoghe nog de
enige overlevende van de pioniers van de club.
Van Damme Louis: 1995 tot 2002 (+ 2015). Louis was
eerst sportleider daarna ondervoorzitter om nadien de
taak van voorzitter op zich te nemen. Een opdracht die
hij in de schoot geworpen kreeg door het plotse overlijden van Mr Ameloot. Jammer genoeg heeft Louis
Van Damme de viering van Koninklijke Club niet meer
mogen meemaken.
Sinds 2002 en onze huidige voorzitter, Van De
Meerssche François, beter gekend als “de çois”, is
eveneens één van de grondleggers van de club.
Aangesloten op 16 jarige leeftijd, als piepjong ventje,
en ondertussen al 49 jaar lid van ”zijn” club
Viering 50 jarige bestaan
Onze viering van het 50 jarig bestaan ging reeds van
start in augustus met een groots zomertornooi op
de terreinen van de Florahallen. Die werden omgetoverd tot een petanquetempel met bar, catering, een
Ricardstand en natuurlijk heel wat terreinen. Vanaf
’s morgens mikten heel wat binnenlandse, maar ook
opvallend veel buitenlandse tripletten op één van de
grootste prijzenpotten die in Vlaanderen ooit werd
uitgedeeld. Naast een gratis aperitief en zonnebril werd
zomaar eventjes 6.430 euro prijzengeld verdeeld! In de
A klasse waren de hoofdprijzen weggelegd voor enkele
gerenommeerde Franse ploegen maar ook in de B en
C reeksen werden belangrijke prijzen verdeeld!
Omdat we op een internationaal publiek mikken is
onze accommodatie ontoereikend voor dergelijke
organisatie. We zijn dan ook, samen met de Stad Aalst,
naarstig op zoek naar een andere en ruimere locatie.
We leven op hoop.
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PC Alosta
Op 9 januari 2016 werd de Koninklijke titel plechtig
gevierd in feestzaal “De Snip”. PC Alosta werd omgetoverd naar KPC Alosta, Koninklijke Petanqueclub
Alosta. De feestelijkheden kwamen al vroeg op de
dag op gang. Vanaf 11u werden de leden en genodigden hartelijk ontvangen door het bestuur. Onder de
genodigden tal van afgevaardigden van andere petanqueclubs, Schepen van Sport Ilse Uyttersprot, enz.
Het officiële gedeelte ging van start met een toespraak door onze trotse voorzitter François Van
De Meerssche die vervolgens het woord gaf aan
de Schepen van Sport, Ilse Uyttersprot, voorzitter
PFV, Reinold Borré en provinciaal directeur, Guy De
Maesschalck.
De Schepen van Sport hield een goed voorbereidde
toespraak en had als lovende woorden dat zij fier is op
het palmares dat onze club over de jaren heen bijeengesprokkeld heeft. De voorzitter PFV, Reinold Borré,
noemde KPC Alosta een ambassadeur op Belgisch
niveau. Hij vindt dat KPC Alosta een belangrijke club
is waar iedereen naar opkijkt en een club die tot de
top 5 behoort op gebied van het aantal leden dat
tot op heden nog steeds toeneemt. Na deze lovende
woorden kon het officiële gedeelte afgerond worden
en werd iedereen rijkelijk bediend met een hapje en
een drankje op een receptie van formaat. Om 13u liep
de receptie ten einde en konden we met z’n 104 aanschuiven aan tafel voor een overheerlijk menu. Nadat
iedereen voldaan was van al dat lekkers, kon het echte
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feest beginnen. De feestzaal werd al snel omgetoverd
tot een dansfeest en de ambiance zat er al snel in.
Enkele leden hadden ook nog een verrassing in petto.
Eén daarvan had een liedje laten schrijven over Alosta
in de “Oilsjterse” taal. Later op de avond werd er ook
nog een huwelijksaanzoek gedaan.
De club heeft ter ere van het 50-jarig bestaan ook aan
ieder lid een polo geschonken met het nieuwe logo
“KPC Alosta” erop, alsook aan iedere competitiespeler
een fleece. Op deze manier willen wij onze dank tonen
aan alle leden.
Besluit
KPC Alosta groeit en bloeit en het ledenaantal blijft
stijgen. Naast heel wat recreanten zijn we ook zeer
actief in de competitie en vindt u onze spelers terug
op allerhande kampioenschappen en tornooien.
Een club die 50 jaar bestaat en een belangrijke rol
heeft gespeeld in de opmars van de petanquesport
verdient wel een kroontje. 50 jaar kan je enkel bestaan
wanneer er een goede samenwerking is. Wanneer de
club dan ook nog eens financieel gezond is, wil dit
zeggen dat er een goed beleid is. Wij hopen dit nog
lang te kunnen verder zetten.
Van Den Bossche Ronny & Coppens Conny

Uit de media
OUDE SCHIETSTAND WORDT OMGEVORMD IN OVERDEKTE PETANQUEBANEN

Binnenkort heel jaar door
petanquen in Halle
14/12/2015 om 09:19 door Ingrid Depraetere

Foto: idh

HALLE - Het Halse schepencollege is principieel te
vinden voor de idee om de schietstand in de kelder
van sporthal De Bres definitief te sluiten en er een
overdekte petanquehal van te maken. Dit klinkt
als muziek in de oren van petanqueclub De Bres.
De schietstand in de kelder van De Bres is ondertussen al meer dan twee jaar dicht. Schietclub TIR SintMartinus 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 beslist hebben de schietstand
definitef te sluiten», aldus burgemeester Dirk Pieters
(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 ook zeer goed haalbaar».
«Voor ons is de belofte om een overdekte petanquehal
te maken in de kelder van De Bres zeer goed nieuws»,
glundert Koen Lebacq, voorzitter van petanqueclub
De Bres. «Nu kunnenw e enkel petanquen in de zomer-

maanden. De winter overbruggen 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 voorziet in zijn budget voor 2016 zo’n
7.000 euro om de petanquebanen aan te leggen.
«Veel hebben we niet nodig», aldus Koen Lebacq.
«Wat dolomie om op te spelen, houten balken om de
dolomie op zijn plaats te houden en wat verlichting».
Als de gemeenteraad het voorstel en het budget
goedkeurt, kan de aanleg zeer snel starten zodat
patanqueclub De Bres volgende winter al indoor zou
kunnen spelen. «Er moeten ook nog wat details geregeld worden, zoals een gebruikersreglement bijvoorbeeld maar daar zijn we in samenspraak met de club
mee bezig. Ook moeten we incalculeren dat er mogelijk vraag van andere clubs komt», aldus burgemeester
Dirk Pieters.
Petanqueclub Halle ontstond drie jaar geleden en sloot
zich als enige Halse club vorig jaar aan bij de Petanque
Federatie Vlaanderen. Ondertussen is de club ook een
erkend lid van de Halse sportraad. Drie maal per week
wordt er een balletje gegooid op de petanquebanen
aan sporthal De Bres zoals de naam laat uitschijnen.
«In april zijn we het nieuwe seizoen gestart met twintig
leden maar ondertussen is dit aantal meer dan verdubbeld tot vijftig spelende leden. Petanque zit echt in de
lift, zeker met de vergrijzing van de bevolking. Toch
is het een sport voor iedereen. Ons oudste lid woont
in het woonzorgcentrum aan de overkant van de
straat en is 86 jaar. Onze jongste lid is er 17. We doen
geen competitie maar we zijn een recreatieclub. De
kameraadschappelijke sfeer komt er op de eerste
plaats», vult secretaris Franc Wouters aan. «Ik zit zelf in
een rolstoel en speel zo petanque maar dat is absoluut geen probleem. Ondertussen doen we het ook
goed op tornooien. Van de dertig tornooien waaraan
we dit seizoen deelnamen, hebben we er een tiental
gewonnen».
Bron: Het Nieuwsblad
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In memoriam

In memoriam
De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun
oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.
PC Koksijde meldt u diep
bedroefd het overlijden van de
heer Jacques Vanoverberghe,
zeer actief en gewaardeerd lid
van de club.
Jacques werd geboren op
30 augustus 1931 en is na een
korte, maar heftige ziekte van ons heengegaan op
20 oktober 2015. De vele mooie momenten blijven
zeker in onze herinnering.
We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte.
Met diepe droefheid melden
het bestuur en de leden van
PC Gent u het overlijden van de
heer François Proven, echtgenoot van mevrouw Jacqueline
Scheers.
François werd geboren te
Tervuren op 17 maart 1935
en is te Gent overleden op
27 oktober 2015.
Het bestuur en de leden wensen de familie en
vrienden veel sterkte.
Met diepe droefheid melden
wij u het overlijden van de heer
Lodewijck ‘Louis’ Van Damme,
weduwnaar van mevrouw
Denise Van Vaerenbergh.
Louis werd geboren te Aalst
op 14 september 1932 en is
godvruchtig overleden in het
RVT “Avondzon” te Erpe-Mere
op 22 november 2015, gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.
Louis, Erevoorzitter van PC Alosta, was bestuurslid van
7 december 1969 tot 1 februari 2002 en voorzitter van
1995 tot 2002.
Het bestuur en de leden wensen de familie en vrienden veel sterkte.

34

Het bestuur en de leden van
PC Genenbos melden u met
diepe droefheid het plotse
overlijden van de heer Eugeen
Claes, echtgenoot van
mevrouw Marie-Louise Peeters
en lid van PC Genenbos vanaf
het eerste uur.
Eugeen werd geboren te
Lummen op 26 mei 1932 en is in familiekring over
leden te Genenbos op 23 december 2015.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte.
PC Actief Beveren meldt u met
grote droefheid het overlijden
van hun lid, de heer Herman
Maes.
Herman werd geboren op
15 mei 1940 en heeft ons verlaten op 30 december 2015.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.
Het bestuur en de leden van PC Horizon melden u het
overlijden van mevrouw Aaltje Ekker.
Aaltje werd geboren te Enschede op 4 oktober 1944
en is overleden te Opitter op 3 januari 2016. We
wensen de familie en vrienden veel sterkte.
Het bestuur en de leden van
PC Hasselt melden u bedroefd
het overlijden van de heer
Sylvain Martens, echtgenoot
van mevrouw Els Mees.
Sylvain werd geboren te
Kuringen op 4 december 1937
en is, gesterkt door het sacrament van de zieken, overleden
te Hasselt op 14 januari 2016.
We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte.

In memoriam

PC Actief Beveren meldt u met
droefheid het overlijden van de
heer Etienne Cools.
Etienne werd geboren op
7 februari 1943 en is overleden
op 27 januari 2016.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.
PC Hasselt meldt u diep
bedroefd het overlijden van
mevrouw Hilda Ramaekers,
echtgenote van wijlen de heer
Max Jakubowski († 1992) en
levensgezellin van de heer
Lucien Vandevoort.
Hilda werd geboren te Hasselt
op 23 januari 1933 en is
aldaar overleden in het Jessa
Ziekenhuis (campus Virga Jesse) op 13 februari 2016.
Het bestuur en de leden wensen de familie en vrienden veel sterkte.

Het bestuur en de leden van
PC Herentals melden u met
droefheid het overlijden van de
heer René Moorkens, echt
genoot van mevrouw Maria
Verschueren.
René werd geboren te Vorselaar
op 10 mei 1938 en is aldaar
onverwacht thuis overleden op
16 februari 2016.
Het bestuur en de leden wensen de familie en vrienden veel sterkte.
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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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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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