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Wist je dat

Wist je dat…
… de PFV een nieuwe Directeur Sport heeft. Als trouwe lezer van ons magazine wist je reeds uit het magazine
van maart dat onze vorige Directeur Sport, Karin De Pauw, gestopt was. Maar, ondertussen heeft de Raad van
Beheer van de PFV niet stil gezeten en werd een opvolger verkozen, namelijk Alain Garnier. Hij is dus de persoon
die in samenspraak met het Dagelijks Bestuur en in 2de instantie met de Raad van Beheer, alle sportieve elementen uit de PFV-werking voor zijn rekening neemt.
Lees meer over Alain in ons volgende magazine (december 2016).
… je vanaf nu tot aan het einde van het kampioenschap alle
info over het WK 2017 te Gent kan volgen op onze website?
Check deze link dan maar eens: www.wpc-belgium2017.be.

… het Beach Petanque seizoen er helaas opnieuw helemaal
op zit? Verspreid over zo wat elke Vlaamse provincie genoten
het afgelopen zomerseizoen opnieuw honderden mensen
van onze sport met een kleine twist.
Die twist is dan uiteraard het zand onder de voeten in de
plaats van het traditionele dolomiet of ander gesteente. Het
zorgt voor een andere speelwijze van onze sport en dat maakt het net zo leuk. Onze geliefkoosde sport op een
totaal andere, maar minstens even leuke wijze kunnen ervaren is een grote troef.
Kon je dit jaar op geen enkel of slechts een paar tornooien aanwezig zijn, geen paniek! Volgend jaar zijn we
opnieuw van de partij. Hou dus zeker onze gekende communicatiekanalen in de gaten en vergezel ons in 2017
met de voetjes in het zand.
… er een aantal nieuwe gediplomeerde petanque-initiatoren in de maak zijn. Na het slagen van hun algemeen
gedeelte van de cursus zijn 6 petanqueliefhebbers volop bezig aan hun specifiek-didactische module. Na deze
lessenreeks, gegeven door onze docenten Eddy Mariën en Peter Crauwels, wacht hen enkel nog de stage en het
afleggen van een goed examen vooraleer als officieel petanque-initiator aan de slag te kunnen.

Meer hierover zal je kunnen lezen in het volgende magazine.
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Voorwoord

Voorwoord voorzitter
Beste Petanque vrienden,
heren tête à tête, doublet en doublet mixte. Jullie kunnen
alle informatie en vooruitgang terugvinden op onze
website www.wpc-belgium2017.be. De “place to be”,
de Topsporthal Vlaanderen in Gent.
Leg nu al de dagen van 13 tot en met 16 april 2017
vast om de topatleten van over de hele wereld te
komen bewonderen. Een greep uit de reeds ingeschreven landen uit andere continenten: Thailand, Australië,
Nieuw-Zeeland, Canada, Verenigde Staten van Amerika,
Senegal, Marokko en meer dan 25 Europese landen.
Bovendien blijft de Internationale Petanque Federatie
(FIPJP) streven om onze sport op te nemen in de
Olympische familie tijdens de OIympische Spelen van
2024 die misschien zullen doorgaan in Parijs.
Gelieve één minuut van jullie tijd te nemen om naar de
hieronder vermelde website te gaan om deze kandidatuur te steunen. Wij kunnen jullie nu al mededelen
dat onder andere de voorzitter van het BOIC zijn steun
heeft gegeven. Dank zij jullie medewerking komen wij
met zijn allen weer een stap dichterbij om opgenomen
te worden bij de “elite” sporten. Alvast bedankt voor
jullie medewerking. De site is www.boules-sport.org.
Met grote droefheid dienen wij uw te melden dat
onze Ere Voorzitter en medestichter van de Petanque
Federatie Vlaanderen, de heer Leo Van Craeyvelt,
gestorven is op 1 juni 2016.
De vakantie is voor velen weer voorbij en met rasse
schreden gaan wij naar de wintercompetitie toe.
Het uniformiseren van de reglementen van de wintercompetitie in alle provincies en op Vlaams niveau
is een feit geworden. Overal gaan de reglementen op
één en dezelfde manier toegepast worden. Met dank
aan al de mensen die meegewerkt hebben om tot dit
mooi resultaat te komen.
Wij wensen jullie allen een aangename, maar vooral
een sportieve en succesvolle competitie toe.
Tevens hebben wij de ‘officiële’ start genomen in de
organisatie van het wereldkampioenschap dames en

Op nationaal en Vlaams vlak is er beslist om het aantal
deelnemers voor de doubletten- en triplettenkampioenschappen te herschikken naar 32 herenploegen
en 16 damesploegen. Deze beslissing werd genomen
om enerzijds de late uren waarop dient gespeeld te
worden in te korten en anderzijds de kans te krijgen
om meer media-aandacht, zowel radio als (regionale)
televisie, te kunnen bekomen voor onze sport.
Wij wensen jullie allen een fijne en sportieve competitie toe, doch heb ook respect voor onze recreatieve
spelers.
Groeten,
Reinold Borré
Voorzitter PFV
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Gezond en
ethisch sporten

Gezond en ethisch sporten
De Petanque Federatie Vlaanderen moet, net zoals elke erkende Vlaamse sportfederatie, van overheidswege
voldoen aan het “Gezond en ethisch sporten-decreet”. Maar wat is dit GES-decreet eigenlijk?
Het GES-decreet is het vervolg op het Medisch Verantwoord Sporten (MVS) waarbij er meer aandacht gaat naar
het preventiebeleid binnen de sport op het niveau van de recreant, de competitiespeler tot zelfs de topsporter.
In het algemeen gaat het over sporten op een verantwoorde manier, waar zorg wordt besteed aan iemands
fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. De
sport en de sporter staan daarbij centraal. Gezond en ethisch sporten moeten dan ook geïntegreerd deel uitmaken van alle initiatieven tot sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid. Voorbeelden van
GES-beleid zijn het medisch geschiktheidsonderzoek, het erkennen van sportspecifieke risico’s om het aantal
blessures te beperken, informeren van de sporters, …
Wens je meer te weten over het gezond en ethisch sporten-decreet, dan kan je terecht op onze website
(www.pfv.be).
De boodschap rond het gezond sportenbeleid en -decreet geeft aan dat op basis van de meest voorkomende
sportletsels er specifieke preventie uitgevoerd moet worden.
Op basis van alle informatie in het decreet werkte de PFV samen met de VIV een gezond sportenbeleid uit.
Een onderdeel van deze samenwerking uit zich in het opmaken en
verspreiden van oefeningen die de petanquebeoefenaar op een verantwoorde manier laat opwarmen en stretchen alvorens de sportactiviteit
aan te vatten.
Binnenkort zal u de eerste affiches hiervan zien verschijnen in onze clubs.
Bovendien zullen we op regelmatige basis enkele oefeningen wat meer
aandacht geven in ons Petanque Sportmagazine, op onze Facebookpagina en onze website.
Dus voor de allereerste keer - oefeningen in de kijker:
Opwarmingsoefeningen
Zet 1 stap zijwaarts met het linkerbeen en hef beide armen
tegelijk omhoog tot boven het hoofd. Doe dit 20 keer aan
beide zijden afwisselend.
Alternatief:
doe de zijwaartse pas al springend (jumping jacks).
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Gezond en
ethisch sporten
Strek de rechterarm tot boven het hoofd en draai deze
10 keer naar voor en naar achter.
Hetzelfde voor uw linkerarm.
Doe dit 3 x.

Stretchoefeningen
Rechterzijde tegen de muur, rechterarm gestrekt
achterwaarts met de handpalm tegen de muur.
3 x 10 tellen voor beide zijden.

Plaats je linkerhand in je linkerzij, strek je rechterarm naar
boven en leun naar de linker zijde.
3 x 10 tellen voor beide zijden afwisselend.
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Beach Petanque

Beach Petanque Gent
Onder alweer een stralende hemel werd op 27 mei de 3e editie van het Beach petanque tornooi te Gent afgewerkt op het pittoreske Sint-Pietersplein.
Er kwamen weliswaar minder deelnemers op het tornooi af in vergelijking met de vorige edities, maar dat lieten de aanwezigen niet aan het
hart komen. Gezellige drukte op en naast de terreinen en veel gelach
dichtbij en in de verte waren hiervan het bewijs. Zo merkten ook PFVmedewerkers Catherine, Freija en Tim, die voor de gelegenheid en
om te verhinderen dat er iedere ronde een ploeg bye was, het tornooi
hebben meegespeeld en meegenoten van de sfeer.
Het typische tikken van de petanqueballen, maar evengoed hier en
daar een doffe plof en een knielende speler om een bal vrij te maken,
hoorden er ook in het Gentse zand bij en zorgden mee voor de ontspannen sfeer dat het beach petanque typeert.
Traditioneel ontvingen alle deelnemers bij aankomst een goodiebag, geschonken door de organisatoren van de
Beach Volleybal en de PFV.
Na de eerste ronde werd iedere deelnemer bovendien getrakteerd met een drankbonnetje die ze met z’n allen
inruilden voor een verfrissing aan de bar. Tussen elke ronde was het trouwens ook op het terras gezelligheid troef
en werd er verbroederd met enkele volleybalspelers.
We danken uiteraard alle aanwezigen voor hun deelname en het
tonen van de gezelligheid en sportiviteit die kan heersen binnen onze
sport. En … niet te vergeten, danken we onze vrijwilligers. Bo die
de wedstrijdtafel voor zijn rekening nam en Gino, die blinkend in de
nieuwe PFV scheidsrechterspolo, een vlot verloop van het tornooi hielp
verwezenlijken.
Voor de ‘kerjeuzeneuzen’ geven we hieronder de uitslag mee:
Plaats

Ploegnaam

spelers

1e
2e
3e

De Vellekes

Alex Haegeman – Marc Haegeman – Kevin Haegeman
Dirk De Valck – Danny De Valck – Laura Asselman
Marcel Van Hoecke – Pierre Bracke – Didier De Broeder
Voor de échte ‘kerjeuzeneuzen’: de volledige
uitslag en alle foto’s zijn terug te vinden op
onze website.
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WK vrijwilligers

Maak als vrijwilliger deel uit
van de Olympische petanquetoekomst

Het zomerseizoen 2016 is zo goed als voorbij, dus is het voor onze federatie en onze sport in 1 rechte lijn richting
WK 2017.
Zoals reeds eerder gemeld is dit WK een ware primeur binnen de internationale en nationale petanquewereld.
Bovendien kadert dit in de kandidatuurstelling van de CMSB en de FIPJP om als petanquesport toe te treden tot
de Olympische familie tijdens de Olympische Spelen van 2024 die misschien in Parijs zullen doorgaan.
Dankzij het succesvolle EK in 2012 werd de organisatie van dit uniek kampioenschap aan onze federatie
toevertrouwd.
VRIJWILLIGERS
Ons vrijwilligersteam groeit geleidelijk, maar zoals je weet vraagt een WK heel wat
organisatie vooraf, tijdens en na.
Organisatie die niet kan slagen zonder een sterk vrijwilligersteam. Daarom blijven
we nog verder zoeken naar helpende handen om ons fantastisch team te
vervolledigen.
Klaar om de handen uit de mouwen te steken? Letterlijk of figuurlijk? Wacht dan
niet langer en geef je op als vrijwilliger om mee te werken aan dit kampioenschap.
Enkele voorbeelden van gebieden waar je ons kan helpen zijn:
-

Bediening aan de drankpunten
Bemanning verkooppunten (drankbonnetjes, gadgets en/of tickets)
Onthaal van de delegaties (in de luchthaven, Topsporthal en/of hotel)
Planning en coördinatie openings- en medailleceremonie
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 Topsporthal
Bediening scorebord, website
Administratieve taken
Afbraak van de terreinen, …
…
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WK vrijwilligers/
Resultaten PFV
Uiteraard word je nooit aan je lot overgelaten. Samen met één of meerdere medewerkers van het PFV-team en
andere vrijwilligers helpen we elkaar en zorgen we voor een onvergetelijke organisatie.
Wanneer hebben we je hulp nodig?
We starten met de opbouw op zondag 9 april tot en met woensdag 12 april. Daarna volgen de 4 competitiedagen van donderdag 13 tot en met zondag 16 april. En tenslotte blijft er nog 1 dag over op maandag 17 april
2017, waarbij we de Topsporthal opnieuw omvormen tot atletiekhal.
Met andere woorden, wil je graag jouw steentje bijdragen, hou je er van om in groep te werken én ben je vrij
tijdens de belangrijkste petanqueweek van 2017? Dan zou ik zeggen… welkom in ons team!
Wat weten we graag van jou?
-

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

Geef jouw gegevens door aan Tim Pennoit per mail (tim-pennoit@pfv.be), per post (PFV, Zuiderlaan 13 te 9000
Gent) of per fax (09/243.11.49).
Eens je in ons bestand bent opgenomen, zal je op later tijdstip nog meer informatie ontvangen en zal je worden
uitgenodigd op één of meerdere informatieve bijeenkomsten met het vrijwilligersteam.
En vergeet niet: “wat we samen doen… doen we beter!”

Resultaten PFV-selecties
Barcelona - 10/12 juni
Onze Catalaanse vrienden nodigden ons dit jaar opnieuw uit voor
hun jaarlijks herentornooi. De PFV
mocht er met een triplet, vergezeld
door een coach, aantreden in een
internationaal bezet tornooi.
Renaat Borré, Cedric Dobbelaere
en Fabien Plouchard, stuk voor stuk
spelers die reeds enkele jaren hun
kunnen bewijzen tijdens de nationale wintercompetitie, beloofden
voor kwalitatieve petanquepartijen
te zorgen.
Het vertrek op 10 juni verliep niet
volgens plan door een stroom1e van links: Cedric Dobbelaere - 3e van links: Renaat Borré - 5e van links: Fabien Plouchard
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Resultaten PFV
panne op de luchthaven van Zaventem. Na meer dan 1 uur buiten te staan wachten met een 10.000-tal andere
reizigers moesten ze zich haasten om hun vlucht te halen.
Eenmaal aangekomen, werden ze opgewacht door vriend en voorzitter van de Catalaanse federatie, Orlando
Diaz, die hen naar het hotel bracht.
Diezelfde avond vond de trekking van de 128 deelnemende ploegen plaats en wisten onze spelers dat ze met 3
Spaanse ploegen in een poule terecht waren gekomen.
De volgende dag, zaterdagochtend om 8u30, startten de wedstrijden op de traditioneel moeilijk te bespelen, hellende terreinen met enkele steentjes hier en daar.
De 1ste wedstrijd werd vlotjes op 3 gewonnen na een mooie partij. De 2de wedstrijd van de poule begon wat
moeizamer, maar werd gewonnen op 6 na een 0-6 achterstand.
Op naar de volgende poule waar de 1ste wedstrijd werd gewonnen op 8 tegen een sterke ploeg. De volgende
wedstrijd gaat opnieuw wat moeilijker en onze heren lopen al snel een achterstand van 1-9 op, maar winnen de
wedstrijd toch nog op 11 en eindigen weer 1ste van de poule.
De 1/32e finale werd een mooie wedstrijd langs beide kanten en wordt door onze heren gewonnen op 7. In de
daaropvolgende 1/16e finale komen ze tegen een heel sterke tegenstander uit, maar weten ze toch snel uit te
lopen naar 12-0. Door een heel sterke periode lukt het de tegenstanders nog om terug te komen tot 12-12. Onze
heren weten in de beslissende mène opnieuw een vuist te maken en knokken zich naar een 13-12 overwinning.
Hierdoor komen ze terecht in de 1/8e finales, waar beide partijen opnieuw een mooie wedstrijd spelen en het
een ware nek aan nek race wordt. Helaas luidt de eindscore, na de tijdslimiet van 1u spelen, 11-9 in het nadeel
van onze PFV-selectie. De winnende ploeg van deze partij zal later nog tot in de 1/2e finales geraken.
De terugreis naar het hotel verloopt met een wat teleurgesteld gevoel, maar onze heren mogen terugkijken op
een mooie dag met leuke en spannende wedstrijden van goed niveau.
Na de prijsuitreiking en het diner op zondag was het opnieuw tijd om huiswaarts te keren. Echter alweer met de
nodige pech!
Het vliegtuig staat met een technisch probleem nog in Zaventem waardoor er maar liefst 3u30 moet gewacht
worden alvorens het luchtruim te kiezen.

Blangy - 17/19 juni
Traditiegetrouw werden we door onze Franse vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan hun internationaal
toptornooi.
Bovenop het aantal ploegen dat mocht deelnemen op uitnodiging werden nog extra damesdoubletten geselecteerd om de PFV te vertegenwoordigen op dit druk bezette tornooi.
Een grote delegatie, bestaande uit Sarah Van
Der Wiel en Cindy Schoors, Carine Hellemans
en Petronella Rozengarden, Lucrèse Huyghe en
Fabienne Schatteman, Joelle Bailleul en Graziella
Collura vertrok op vrijdag 17 juni, in de gietende
regen, richting Blangy-sur-Bresle. Na een goede
ontvangst mochten er 2 dames meedoen aan het
exhibitietoernooi.
Op zaterdag moesten de dames pas om 14u
starten, dus werd samen ontbeten om daarna al
wat los te gooien.

11

Resultaten PFV
Om 14u brak het moment van de waarheid aan en moesten onze 4 ploegen aan de bak. Van bij het begin presteerden ze goed, waardoor 3 ploegen door de poules geraken. Enkel Lucrèse en Fabienne moeten vroegtijdig
het tornooi verlaten na verlies in de barragewedstrijd die maar liefst 2 uren had geduurd. Petra en Carine verliezen de wedstrijd na de poule tegen de kampioen van Noord-Frankrijk.
De wedstrijden volgen elkaar snel op, maar het lukt onze 4 overblijvende dames om door te gaan tot en met de
1/16e finales!
Sarah en Cindy komen hierin 1-11 achter, maar winnen toch hun wedstrijd na een sterk staaltje terugvechten en
halen zo een plaatsje in het vervolg van het tornooi op zondag.
Joelle en Graziella verliezen jammer genoeg hun wedstrijd tegen de ploeg met de Franse kampioene Tête-à-Tête.
Zondag speelden dus enkel Sarah en Cindy nog. Tijdens die ochtend vinden ze meteen het goede ritme en
winnen hun 1/8e finale om zo een plaatsje te veroveren in de 1/4e finales. Hierin komen ze uit tegen 2 heel
bekende gezichten, namelijk Camille Max en Nancy Barzin (speelsters aangesloten bij onze Waalse petanquevrienden). Zij bleken die dag een maatje te sterk voor Sarah en Cindy, waardoor ook voor ons laatste overblijvende doublet het tornooi er op zit.
We kunnen terugblikken op een mooi en leuk toernooi met een super groep vol positieve ambiance.

12 uren van Brugge - 18 juni
Gert Quetin en Stefaan Kausse werden als succesvolle kampioenenploeg geselecteerd om de PFV-kleuren te
verdedigen tijdens het 12 uur durende internationaal tornooi van PC De Gulden Kamer. De PFV selectie werd
vervolledigd door 2 doubletten van PC Sint-Truiden die het komende seizoen als nieuwkomer zal aantreden in de
nationale wintercompetitie.
Gert en Stefaan maakten hun reputatie waar en speelden een heel knappe 12e plaats bij elkaar.
De Truiense selectieploegen met Gerald en Gaetan Charlier enerzijds en Kris en Geert De Leeuw anderzijds
eindigden dicht bij elkaar met respectievelijk een 53e en 46e plaats. Op meer dan 80 deelnemende ploegen
ongeveer in het midden van het pak.
Naast de PFV-selectie nodigde het PFV-bestuur ook onze vrienden uit Barcelona uit om deel te nemen met een
doublet heren, vergezeld door een coach.
Ignacio Egea Muñoz en Rubén Fernandez Sanchez kwamen niet zo maar een balletje gooien en boden het
nodige Catalaanse weerwerk. 12 uren na de start van het tornooi schitterde het duo op de 2de plaats van de
rangschikking.
Achteraf mochten we vernemen dat ze het een fantastische, maar heel vermoeiende ervaring vonden. Bewijs
hiervan was de slapende spelers in de wagen op weg naar de luchthaven.

Palma de Mallorca - 24/26 juni
Voor het tweede jaar op rij werd de PFV uitgenodigd om een triplet en een coach af te vaardigen naar het
tornooi “XVII TORNEO INTERNACIONAL DE PETANCA VIRGEN DE LLUC” te Palma de Mallorca.
Delegatieleider, Johan Vlamir en spelers Thijs Denier, Tom Deneir en Bert Vanherp landden na een aangename
vlucht op 23 juni veilig en wel in Palma. De verantwoordelijken van de PFV kozen er dus opnieuw voor om
jonge petanquespelers de kans te geven om een internationaal tornooi te spelen en aan ervaring en kwaliteit te
winnen.
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Resultaten PFV
Bovendien tekenden er nog enkele Vlaamse
heren present op het tornooi, namelijk Gino
Segers, Dimitri Keulemans en Wesley Cami.
Het toegewezen hotel was een ander dan
het vorige jaar, maar lag eveneens vlakbij een
metrostation. Hierdoor was de verplaatsing
naar de competitieterreinen opnieuw gemakkelijk te overbruggen. Helaas viel het comfort
van het hotel behoorlijk zwaar tegen, wat
achteraf van invloed zou zijn op de prestatie
van onze jongens.
Hieronder een overzicht van het afgelegde
parcours:
1ste ronde
Virgen de Lluc A 13 – 1 PFV

Vlnr.: Bert Vanherp - Thijs Deneir - Tom Deneir - Gino Segers Dimitri Keulemans - Wesley Cami

2de ronde
PFV 2 – 13 Hostalets
Door enkele tactische te laat of verkeerd genomen beslissingen gaan de eerste 2 partijen met zware cijfers de
annalen in.
Zowel de spelers als de coach erkennen de problemen en het gebrek aan niveau op deze eerste dag en overleggen voor de komende wedstrijden op zaterdag.
4de ronde
Lloseta 13 – 5 PFV
5de ronde
Tr Llubi 13 – 9 PFV
Na telkens een moeizame start krikten onze jongens hun niveau gedurende de 4de en 5de ronde meer en meer
op. Een wijziging in de opstelling lag hiervoor aan de basis.
Helaas werden beide partijen alsnog verloren en eindigde het tornooi voor de PFV-selectie.
Een moeilijk, maar leerrijk tornooi voor 3 jonge talentvolle petanquespelers. Vooruit kijken, leren uit de goede én
minder goede zaken en daarop verder bouwen voor de sportieve toekomst.

4-federatie tornooi - 25 juni
In het Noord-Franse Grande-Synthe was het voor onze 25-koppige jeugdselectie verzamelen geblazen voor het
jaarlijkse 4-federatie tornooi.
De Noord-Franse jeugdspelers waren opnieuw heer en meester en wonnen voor de 4de opeenvolgende keer het
tornooi. Hierdoor mogen zij de wisselbeker een vaste stek geven.
Het werd een moeilijke dag voor onze jonge petanquespelers. Het was jaren geleden, maar deze editie moesten
ze zowel de Waalse als de Nederlandse vrienden voor zich dulden.
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Resultaten PFV
Het algemeen klassement zag er als volgt uit:
Jun 1

Jun 2

Cad 1

Cad 2

Min 1

Min 2

puntentotaal

Klassement

CD59

10

8

5

4

10

8

45

1e

FBFP

5

4

6

8

5

6

34

2e

NJBB

2

1

10

1

3

4

21

3e

PFV

6

3

3

2

2

1

17

4e

Volgend jaar is het de beurt aan de PFV om dit internationaal jeugdtornooi te organiseren. Een ideale gelegenheid voor onze jongelingen om beter te doen.
Hou onze kalenders goed in de gaten en kom volgend jaar onze selectie aanmoedigen en naar een gouden of
zilveren podiumplaats schreeuwen.

Barcelona - 1/3 juli
Deurne – 1 juli 2016. Het moment voor Michael De Greef om met de geselecteerde Vlaamse spelers Thomas
Bens, Nicky Kockx en Guiseppe Lombardo het vliegtuig op te stappen richting Barcelona.
Eens aangekomen stond Orlando Diaz, voorzitter van de Catalaanse federatie, opnieuw in hoogsteigen persoon
onze ploeg op te wachten.
Na verkenning van het hotel en het stadion van FC Barcelona, werd de ploeg naar de locatie gebracht voor de
loting van de poules.
Er waren 4 poules en onder die poules werden volgende ploegen evenredig verdeeld: 8 Catalaanse ploegen,
6 Franse ploegen (+ Monaco en België) en 5 regionale selecties.
De volgende dag, de eerste dag van de competitie, werd de ploeg na het ontbijt naar de petanqueterreinen
gebracht. De club was dezelfde als vorig jaar en er werd op dezelfde buitenterreinen gespeeld. Elke wedstrijd
duurde maximaal 55 minuten waarna de aan de gang zijnde mène wordt afgerond (bij gelijkstand werd eventueel nog 1 mène extra gespeeld).
De eerste wedstrijd was tegen de 2de ploeg van de Franse selectie. Het werd 7 - 4 voor België. Gelukkig had de
Franse middenman een “offday” waardoor zijn ploeg met ongeveer 3 à 4 ballen speelde.
De tweede wedstrijd was tegen een Catalaanse selectie (3 cadetten, waarvan 2 meisjes en 1 jongen). Er werd
opnieuw gewonnen met 12 – 3; al bij al een redelijk eenvoudig overwinning.
Wedstrijd 3 werd helaas verloren tegen de tweede Catalaanse selectie (Spaanse kampioen van 2016) met 7 - 11.
De pointage in dit spel liet het wat afweten waardoor de tegenpartij de winst naar zich trok.
Na een bye-ronde voor onze ploeg en wat rust in de schaduw, vatten de jongens de vijfde wedstrijd aan tegen
een regionaal team uit Vasco. De match werd gewonnen met 13 - 0. Onze pointage was opnieuw op niveau en
door een zieke speler bij de tegenstander werd deze partij eigenlijk “te simpel” gewonnen.
Na deze 5 ronden eindigden onze jongens als eerste van de poule. Hierdoor kwam de ploeg uit tegen de 4de van
een andere groep.
Die ploeg was een regionale ploeg uit de Balearen. Door een sterke en tactische slimme tegenstander kwamen
onze jongelingen amper aan punten en verloren ze de partij.
Door deze verlieswedstrijd moesten ze het vervolgens opnemen tegen de verliezer van de andere 2 ploegen.
Zo kwamen ze tegenover een Franse damesselectie te staan. Deze wedstrijd werd met 4 – 13 verloren. Naar het

14

Resultaten PFV
einde toe werd er nog een positiewissel doorgevoerd, maar dit mocht niet meer baten. De Franse dames waren
gewoonweg sterker. Deze dames werden uiteindelijk verliezend finalist van het tornooi tegen de eerste ploeg
van Frankrijk.

Frasnes-Les-Anvaing - 16/17 juli
3 jonge PFV-spelers mochten midden juli hun kunnen afmeten
tegenover enkele Waalse en buitenlandse sterke leeftijdsgenoten. Leeftijdsgenoten … het is te zeggen, binnen dit juniorentornooi bestond onze selectie uit 1 junior (Jarno Nieuwinckel)
en 2 cadetten (Renzo Ielegems en Siemen Claes). Investeren en
bouwen aan de toekomst; een beleidspunt dat de PFV hoog in
het vaandel draagt en dat onze sport in het Vlaamse landsgedeelte nodig heeft.
Jarno, Renzo en Siemen speelden onder de leiding van coach
Staf een goed tornooi en eindigden als winnaar van de B-finale.
Ook de Belgische petanque federatie had een juniorenploeg
samengesteld om deel te nemen aan het tornooi. In dit triplet
speelden 2 van onze Vlaamse jeugdspelers mee, namelijk
Guiseppe Lombardo en Thomas Bens.
Zij waren nog een maat sterker dan onze PFV-selectie en eindigden heel knap op een 2e plaats.

Vlnr.: coach Staf Devoldere - Renzo Ielegems Siemen Claes - Jarno Nieuwinckel

Vlnr.: nationale coach Paul Verplankce - Thomas Bens - Tristan Alexandre - Guiseppe Lombardo
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Panathlon
Verklaring

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

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

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

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

volgehouden inspanning en met goede planning zullen
nastreven.

•

•

•
•

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

bannen
Discriminatie
tiezullen
Discrimina
We onze inspanningen
voortzetten om alle vormen
van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen,
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport
te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van
vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of
cultuur.

men
beschermen
Kinderen
en bescher
Kinder

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

•
•

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

•
•

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

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

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

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

Regio’s

Echo’s uit de regio’s
Limburg
Belgische kampioenen
Het Belgisch Kampioenschap Doubletten is doorgegaan op 5 juni 2016 in PC Markdal. Bij erg mistig weer
moesten de Limburgers de verplaatsing maken naar de Mosten in Hoogstraten. De weerman had niet het allerbeste weer voorspeld, maar bij aankomst in PC Markdal werkte de zon zich door de wolken. In tegenstelling tot
de voorspelling werd het een heerlijke dag, met op het einde toch nog een spat regen.
Het aanmelden aan de wedstrijdtafel moest tijdig gebeuren, want er werd klokslag 9 uur gestart.
Winst in 2 spelbeurten of 1 gewonnen spelronde en de spelronde gewonnen in de barrage bepaalden om
verder te spelen in de A reeks. De verliezers moesten het tegen elkaar opnemen in de B reeks.
De finales in de A reeks werden gespeeld en in de halve finale moest het Limburgse doublet Gert Quetin en
Ludo Daniels spelen voor de 3e of de 4e plaats. Zij wisten zich uiteindelijk op de 3e plaats te hijsen en zo de
bronzen medaille mee te brengen naar Limburg.
“Goed gedaan mannen”

Eén week na het Belgisch Kampioenschap voor Doubletten moest er gestreden worden voor de Belgische triplettentitel. Het kampioenschap ging dit jaar door bij onze Waalse buren. De verplaatsing ging dus vanuit Limburg
naar Rochefort in de provincie Luxemburg, de thuisbasis van PC Rochefort.
Natuurlijk waren de Limburgers er in de ochtend als de kippen bij om tijdig te arriveren in PC Rochefort, want het
startsein van het kampioenschap werd ook nu opnieuw gegeven om 9u00 stipt.
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Na geplaatst te zijn in de spelronden van de poules en of de barragewedstrijd werd er overgegaan naar de finale
reeksen.
Ons Limburgs triplet Gert Quetin, Nico Claes en Stefaan Kausse wist zich te plaatsen in deze finale reeksen en
moesten het in de grote finale opnemen tegen het Waalse triplet Jeremy Pardeon, Michael Masuy en Patrick
Grolet. Het 13e punt in deze finale zou gaan beslissen over goud of zilver. Onze Limburgers lieten zich niet doen
en vochten voor die gouden medaille die ze dan ook mee naar Limburg wisten te brengen. Gasten, een welgemeende dikke proficiat met dit resultaat.
Herman Croymans
Petanque Masters Lummen
In 2006 kreeg Nico Claes van PC Genenbos het lumineuze idee om een ietwat
groter petanquetornooi in te richten onder de benaming “Masters Lummen”. Na
toestemming en met medewerking van de gemeente Lummen en geholpen door
verschillende vrijwilligers, werd het marktplein van de gemeente Lummen omgetoverd tot volwaardige petanquepleinen. Het tornooi werd zo een succes dat er het
volgende jaar zeker een nieuwe editie moest plaatsvinden.
Uiteindelijk werd het marktplein wat te klein en werd er uitgekeken naar terreinuitbreiding. Een lege bouwzone in de omgeving van het markplein voldeed om er
petanque te spelen. Maar zoals reeds gezegd, het was een bouwzone, dus enkele
jaren later werd er op gebouwd en was de “Masters Lummen” niet meer te organiseren in het midden van de gemeente Lummen.
Waar nu naar toe was de vraag? Lang hebben de organisatoren niet moeten zoeken en zo is “Master Lummen”
verhuisd naar de terreinen van PC Genenbos waar er voldoende pleinen voorhanden zijn. De nog open ruimte
wordt benut om er een grote feesttent te plaatsen en eventuele slapers te herbergen in hun mobilhome, caravan
of tent.
Het programma ziet er al jaren hetzelfde uit: ”Masters Lummen” is een 3 dagen
durend evenement in een weekend in juli:
- op vrijdag wordt er door de 50 plussers petanque gespeeld
- op zaterdag komen niet alleen de Vlaamse en de Waalse doubletten in actie,
maar ook doubletten van buiten onze grenzen melden zich in het spel.
- op zondag, de 3e dag van de Masters, worden de tripletten verwacht en net
zoals de dag voordien is dat een internationaal petanquetreffen.
Het woord feesttent is reeds vernoemd. Het is een tent die dienst doet als
schuiloord bij regenweer, maar er wordt ook in gefeest. Soms tot in de late uurtjes, maar dat hoort bij zo een
organisatie. Dit jaar mocht er ook wel gefeest worden, want “Masters Lummen” had wat te vieren. Het evenement
heeft zijn 10e verjaardag gevierd.
Het moet niet meer gezegd worden dat er op al die dagen inspanningen geleverd werden om in elk spel de
begeerde 13 punten op het wedstrijdkaartje te kunnen aantekenen en zo de finales weten te behalen, wat niet
voor iedereen is weggelegd. Misschien gaat dat volgend jaar gebeuren, want Nico houdt het niet voor bekeken
en hoopt iedereen terug te zien op de 11e “Masters Lummen”.
Petanquers tot volgend jaar op de “Masters Lummen”
Herman Croymans
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In memoriam

In memoriam –
Leo Van Craeyvelt
Onze Petanque Federatie Vlaanderen is in diepe rouw. Wij hebben één van onze pioniers en stichters van onze
federatie verloren.
Onze Ere Voorzitter Leo Van Craeyvelt, geboren te Gent op 19 februari 1921, is van ons heengegaan op 1 juni
2016.
De heer Leo Van Craeyvelt was, samen met de heren Guido Mortier en Sylvain Van Mol, de stichter van onze
Vlaamse Federatie in 1978. Toen genaamd de VLPS - Vlaamse Liga ter bevordering van de Petanque Sport.
Leo Van Craeyvelt was ook de eerste Voorzitter van onze Federatie en was tevens Voorzitter van de Belgische
Petanque Federatie.
Samen met zijn toenmalig bestuur heeft hij de basis gelegd voor een nog steeds groeiende federatie.
Een van de mooiste organisaties die Leo verwezenlijkt heeft, is de oprichting van het “Noordzee Tornooi“. Een
ontmoeting die begon tussen België en Nederland maar snel uitgroeide tot een ontmoeting tussen alle landen
die aan de Noordzee liggen. Deze organisatie mogen wij zelfs beschouwen als de voorloper van de oprichting
van de CEP – “Confédération Européenne de Pétanque”.
Namens het hele bestuur en haar leden willen wij onze innige deelneming betuigen aan zijn vrouw Maria en zijn
familie.
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Sportkamp 2016
Voor 6 dagen volle bak plezier en heel veel zon (soms een beetje te veel), moest je van 21 augustus tot en met 26
augustus op ons petanquesportkamp in Tongerlo zijn.
27 jongens en meisjes werden er op zondagnamiddag verwelkomd door Directeur Administratie van de PFV,
Lucien Vanhoutte, Sportcoördinator van de PFV, Tim Pennoit en het voltallig monitorenteam.
Na het onthaal werd er
afscheid genomen van de
mama’s en papa’s en kon het
sportkamp écht van start gaan.
Met een kennismakingsspel
slaagden de monitoren er
opnieuw in om lachende
gezichten en enthousiasme bij
de deelnemers los te maken.
Verschillende korte opdrachten waarbij ze met en tegen
elkaar streden, moesten tot
een goed einde gebracht
worden om de meeste punten
bij elkaar te sprokkelen. Van
zingen naar haasje over tot een doorzegspelletje, alles kwam aan bod.
Trouwens, de zin uit het doorzegspel luidde: “Marc zegt tegen Bart dat Staf gezegd heeft tegen Karin dat Alain en
Laura geen geheugen hebben maar een ‘muhhengeheuhen’.”
Wat de resultaten van onze jongens en meisjes waren na de zin te hebben doorgegeven onder 12 deelnemers,
zullen we binnenkort op onze Facebookpagina en website plaatsen. Hou dit dus goed in de gaten. Ik kan nu al
verklappen dat Dirk en Koen zagen dat het goed of misschien toch iets minder goed was. 
Ook het spel op dinsdagavond was een schot in de roos. Het
doel van het spel was zo veel mogelijk Pokémoneieren te vinden.
Maar om te weten waar de kostbare eieren verstopt lagen,
moesten de jongens en meisjes een kaart bemachtigen. En hoe
moesten ze die in hun bezit krijgen? … Door het vangen van
Pokémon verstopt over het SPORTA-domein. Maar, ondertussen liepen er ook kapers op de kust die er alles aan deden om
onze Pokémonjagers te vertragen in het bereiken van hun doel.
Kortom, fun, fun en nog eens fun.
Sibren bleek de beste Pokémonjager te zijn en vond 3 eieren,
gevolgd door Emile die er 2 vond.
Plezier beleefden onze jongens en meisjes de volledige week
dankzij het uiteenlopend activiteitenaanbod. Onder meer de filmavond, de dropping voor de ‘oudere’ deelnemers, de zwemuitstap en nog zo veel meer stonden op het programma.
Snikheet werd het tijdens de week van het kamp, dus ook een
waterspelletje hier en daar kon niet ontbreken en zorgde voor de
nodige afkoeling.

20

Sportkamp
2016
Naast deze alternatieve activiteiten werd er dagelijks uiteraard ook
ruimte gemaakt voor ernst. Namelijk de heel leerrijke, maar toch ook
steeds heel leuke petanquetrainingen, gegeven door onze ervaren
en gediplomeerde monitoren.
Bovendien verwelkomden we op donderdag 2 gasttrainers op het
kamp, namelijk Paul Verplancke en Renaat Borré, beiden petanquespelers met ervaring zat op nationaal en internationaal niveau. Paul
legde deze keer de nadruk op tactiek binnen de petanquesport en
schotelde onze jongste deelnemers een petanqueparcours voor,
gewonnen door Mats Vanden Eynde. Renaat nam een heel technisch aspect van onze sport onder de loep, namelijk de hoge lob.
Geen gemakkelijk element voor onze deelnemers, maar des te meer
konden ze er uit leren.
Elke dag werd er een melée gespeeld, zodat er op het einde van de
week 8 wedstrijden waren gespeeld. Na deze 8 partijen waren er 2
deelnemers die alles hadden gewonnen. Bovendien was ook het
verschil in punten minimaal. Renzo Ielegems behaalde 8 overwinningen met 62 pluspunten, maar met het kleinste verschil mogelijk
(8 overwinningen en 63 pluspunten) werd Siemen Claes de eindwinnaar van de weekmelée. Op een derde plaats en als eerste meisje in het klassement eindigde Margaux Troch met
6 overwinningen en +40 punten. De eerste junior in de rangschikking werd Ybe Vertriest (6 overwinningen en
+27) en de eerste miniem werd Enya Van de Wal (5 overwinningen en +7).
Er vielen naast de winnaars van de melée nog meer deelnemers in de prijzen. Er werden in totaal 10 bekers uitgedeeld, onder andere voor diegene die het meest vooruitgang heeft geboekt.
Verder werden er ook cadeautjes gegeven aan diegenen met de properste kamer.
En tenslotte werden 2 heel lieve dames in de bloemetjes gezet. ‘Simonneke van de cafetaria’, die ons steeds met
de glimlach ontvangt en tenslotte onze eigen rots in de branding, Karin De Pauw, die zich ontfermt over de
nachtrust van de jongens en de meisjes en er tegelijk steeds staat voor alle deelnemers én monitoren. Dank u wel
dames!
Wat onze jeugd vond van de 1e, 2e, 3e, …. 10e, …. (te veel om te tellen) geslaagde editie, kan je hieronder lezen in
een korte impressie door hen zelf neergepend…
Groep miniemen:
Deze week was heel plezant
met een petanquebal in de hand.
De spelen waren leuk
en sommigen meuk.
Het eten was heel lekker
en Staf zet altijd zijn wekker.
De Pokémons waren moeilijk te vinden,
want bij redders zaten blinden.
Bij dokter Karin,
konden de blinden weer zien.
Hier sluiten we af
want het kamp was heel maf
met de beste organisator als Staf.
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Groep cadetten :
Petanque is zo leuk
We lachen ons een breuk.
We zijn heel blij om hier in Sporta te zijn.
Het eten was niet zo goed
Maar zoiets tover je niet zomaar uit je hoed.
We hebben toch ook wel pech
Want Karin is nu misschien weg.
Sorry Marc maar we vinden je soms streng,
maar als zombie was je een echt kreng
(Nachtspel, het was maar om te lachen).
Ook Ina (, Bart, Duncan & Laura) waren top,
zeker met pruik en schmink op.
Het is nu gedaan
We moeten nu allemaal naar huis gaan.
We zijn nu wel elkaar aan het dissen
Maar we gaan elkaar toch wel missen.
Groep junioren:
Den eerste dag deden we nog niets
Maar toch zal Staf al op zijn fiets
De miniemen zagen Alain heel vaak
Ze schoten toen alles raak
Mark heeft de cadetten
Maar toch waren wij de vedetten
Laura ging mee voor de eerste keer
Hopelijk komt ze dan nog meer
Met Bartje hadden we heel veel last
Maar toch is het nen toffen gast
Een hoge lob met Renaat
We hopen dat het volgend jaar beter gaat
Met Karin hadden we heel veel zin
En met Paul ook in het begin
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Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen
Vlaams kampioenschap triplet (VKT) – 29 mei – PC Reynaert
Dames – categorie A
1e: Virginia Geerts - Brigitte De Busschere (PK De Evers) - Rita Santens (PC Lokeren)
2e: Bea Aerts - Ann De Cock - Ann David (PC Reynaert)
3e: Renilde Troch (PC Dilbeek) - Ingrid Kennis - Melissa Claes (SPEM)
3e: Sandra Verheyen - Rita Kevelaerts (PC Bernardus) - Shirley Van Bogaert (PC Niel)

1e plaats

2e plaats

3e plaatsen

Dames - categorie B:
1e: Suzy Kallenbach (PC Verbroedering) - Kim De Boever - Mia De Coomans (PC Chapoo)
2e: Fabienne Versaen - Nancy Nemedy - Svea Vanmalder (Singel PC)
3e: Laura Asselman (PC Dilbeek) - Sylvie Pietrons - Sabine Savarino (Singel PC)
3e: Liliane Keustermans - Elvire Lerno - Maria Benoy (PK De Evers)
Heren - categorie A:
1e: Jeannot Backaert (KPC Alosta) - Filip Van De Woestijne - Wesley Eechaut (KPC Schorpioen)
2e: Renaat Borre - Cedric Dobbelaere - Fabian Plouchard (PC L’Amigos)
3e: Gert Quetin - Stefaan Kausse (PC Boekt) - Nico Claes (PC Genenbos)
3e: Nicky Kockx (KPC Schorpioen) - Nick De Groote - Steven Uyttenhove (PC De Gulden Kamer)

1e plaats

2e plaats

3e plaats

3e plaats
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Heren - categorie B:
1e: Alain Duquesne - Robert Vandervorst - Vincent Marlier (PC Esseghem)
2e: Kevin Maurissen - Ivo Maurissen - Joseph Hendrikx (PC Oetervallei)
3e: Dominique Mannechez - Matthias Deman - Veronique Vanhollebeke (PC Colora Roeselare)
3e: Erwin De Raeve - Jean-Marie De Saedeleer - Omer Van Rossen (PC Chapoo)

Belgisch kampioenschap doublet (BKD) – 5 juni – PC Markdal
Dames – categorie A
1e: Sharon Handschoewerker - Stephanie Moiny
2e: Annick Duliban - Aurelie Defossez
3e: Laila Smolderen - Ann Ceuppens
3e: Jessica Meskens - Graziella Collura
Dames - categorie B:
1e: Cathy Ursmer - Francoise Dupont
2e: Sosaria Lorenzino - Kleyimber Creyelman
3e: Fabienne Schatteman - Carine Hellemans
3e: Godelieve Vrijdag - Miranda Vanheck
Heren - categorie A:
1e: Michael Beuckelaers - Dennie Verkerke
2e: Geoffrey Haulotte - Christopher Jermus
3e: Michael Masuy - Patrick Grolet
3e: François Reyter - Remy Reyter
Heren - categorie B:
1e: Jonathan Hautman - Jeremy Delvaux
2e: Jean-Marie Dewitte - Christophe Senterre
3e: Claude Van Loo - Quentin Triqueneaux
3e: Patrick Miloche - Dylan Sungurtekin

Belgisch kampioenschap triplet (BKT) – 12 juni – PC Rochefort
Dames - categorie A
1e: Françoise Dupont - Cathy Usmer - R-Marie Cambier
2e: Madison Schollaert - Clothilde Max - Allisson Vandaele
3e: Ilona De Schutter - Inge Grootjans - Sandra Warnent
3e: Sabine Vanderbemden - Muriel Vrydaghs - Annick Plainevaux
Dames - categorie B:
1e: Shirley De Wit - Leocarla Magarreiro - Nele Louis
2e: Laura Streel - Joelle Mennier - Nathalie Taibaut
3e: Elianne Luchie - Annie Michel - Jacqueline Boucher
3e: Christiane Nameche - Claudine Piette - Aline Lefevre
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Uitslagen
Heren - categorie A:
1e: Gert Quetin - Stefaan Kausse - Nico Claes
2e: Jérémy Pardoen - Michael Masuy - Patrick Grolet
3e: Jean Francois Streel - Kevin Kohnen - Raymond Laruelle
3e: Cedric Detinne - Matthieu Berode - Michael Hannosset
Heren - categorie B:
1e: Olivier Clerens - Jonathan Debruyn - David Clara
2e: Thijs Peter - Jente Melis - Harry De Groof
3e: Tristan Alexandre - Kevin Lagouche - Nicolas Gressiez
3e: Daniel Andries - Eric Alexandre - Dylan Alexandre

Belgische Interclubbeker veteranen (BIB veteranen) – 15 juni – KPC Tienen
Dames:
Le Paradis
PK De Evers
PC Embourg

Heren:
PC Forever
PC St-Servais
PC Capri

Vlaams kampioenschap gemengde doubletten (VKGD) – 19 juni –
PC Den Akker
Alle categorieën – categorie A
1e: Olivier Gerrebos - Jessica Meskens (Singel PC)
2e: Jeannine Leemans - Ivo Claes (PC Niel)
3e: Bruno Verzele (PC Verbroedering) - Eveline Uyttenhove (KPC De Bevers)
3e: Ricky Ryckbosch - Melissa Van Der Biest (PC Chapoo)

1e plaats

2e plaats

3e plaats

3e plaats
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Uitslagen
Alle categorieën – categorie B
1e: Dominique Van De Woestijne - Nancy Nemedi (Singel PC)
2e: David Van Buggenhout (Singel PC) - Stacy Jacxsens
3e: Tom Geirnaert (PC Haeseveld) - Annik Brimmel (PC Reynaert)
3e: Tom Nolmans - Ilse Tratsaert (PC Dilbeek)
Veteranen - categorie A
1e: Liliane Keustermans - Alfons Vanuytven (PK De Evers)
2e: Edouard Cockx - Odette Hoste (Oostendse PC)
3e: Sally Mees (PK De Evers) - Roger Bulcke (Wijnegem PC)
3e: Nelly Van Cauwelaert - Marc Jansegers (PC Bernardus)

1e plaats

2e plaats

Veteranen - categorie B
1e: Monique Blancquaert (KPC Schorpioen) - Willy Symynck (PC Okapi)
2e: Willy Rogge - Blanche Van Kwikkelberghe (KPC De Bevers)
3e: Dany Rogier - Claudine Deley (KPC De Bevers)
3e: François De Troch - Gaby Van Cauwenberghe (KP Mistral)
De volledige uitslagen kunnen worden geraadpleegd op onze website www.pfv.be.
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3e plaatsen

Kalender

Kalender Wintertornooien 2016-2017
Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

Oktober
1/09 t/m 2/10
Zaterdag

Torrelavega (Spanje)

EK beloften dames en heren

PC Haeseveld

1/+23 & 1/-23 Jeugd

18 t/m 20/okt

Monaco

EK triplet veteranen

28 t/m 30/okt

Monaco

Ek triplet jeugd
1 Heer + 1 Dame doublet

4 ronden
4 ronden

15/okt/16

14.00u

Zaterdag

29/okt/16

14.00u

PC Haeseveld

Dinsdag

01/nov/16

14.00u

PC Chapoo

H/G triplet

Nimes (Frankrijk)

EK tete à tete dames en heren

4 ronden

November
4 t/m 6/nov
10.00u

PC Genenbos

Sextet H-H/G

6 ronden

13.00u

KPC Alosta

2 Dames + 1 Heer

poules

19/nov/16

14.00u

PC Haeseveld

50-plus H/G triplet

4 ronden

26/nov/16

14.00u

KPC Schorpioen

50-plus H/G triplet

4 ronden

Vrijdag

11/nov/16

Zaterdag
Zaterdag

December
1 t/m 4/dec

Madagascar

Zaterdag

03/dec/16

KP Mistral

H/G triplet

4 ronden

Maandag

05/dec/16

PC ?????

50+ Ontmoeting Oost-West

Ronden

9 t/m 11/dec

Boras (Zweden)

Finale Europacup

14.00u

KP Mistral

50-plus H/G triplet

Zaterdag

10/dec/16

Vrijdag

16/dec/16

Zaterdag

14.00u

WK triplet heren

4 ronden

19.30u

Horizon-Bree

ICT PFV-Limburg

3 ronden

19.30u

PC Alosta

Schifting 1 H/G doublet

4 Ronden

17/dec/16

10.00u

PC Omega

Promotietornooi

5 ronden

Maandag

19/dec/16

19.30u

PC Alosta

Schifting 2 H/G doublet

4 Ronden

Dinsdag

20/dec/16

19.30u

PC Alosta

Schifting 3 H/G doublet

4 Ronden

Woensdag

21/dec/16

19.30u

PC Alosta

Schifting 4 H/G doublet

4 Ronden

Donderdag

22/dec/16

19.30u

PC Alosta

Schifting 5 H/G doublet

4 Ronden

Vrijdag

23/dec/16

19.30u

PC Alosta

Schifting 6 H/G doublet

4 Ronden

Zondag

25/dec/16

18.00u

PC Alosta

Schifting 7 H/G doublet

4 Ronden

Maandag

26/dec/16

10.00u

PC Alosta (Nationaal)

Finale

3 rondes+Fs

Woensdag

28/dec/16

13.00u

Boekt-Zolder

Triplet 50+ H-H/G

4 ronden

Donderdag

29/dec/16

18.30u

Boekt-Zolder

Doublet Dame-Heer

4 ronden

Vrijdag

30/dec/16

18.30u

Boekt-Zolder

Triplet H-H/G

4 ronden

Januari
Woensdag

04/jan/17

13.00u

PC Alosta

50plus H/G Tornooi

Ronden+F

Woensdag

05/jan/17

13.00u

PC Pelt

Doublet 50+ H-H/G

4 ronden

Zaterdag

04/feb/17

14.00u

PC Patijntje

Dames doubletten

4 ronden

Zaterdag

18/feb/17

14.00u

Gent (Zwijnaarde)

AV PFV

Zondag

19/feb/17

10.00u

n.n.g.

Beker Borré Jeugd

5 ronden

Zaterdag

25/feb/17

14.00u

KP Mistral

H/G 2 Heren + 1 Dame

4 ronden

Februari
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Kalender
Maart
Woensdag

09/mrt/17

Zaterdag

11/mrt/17

Zondag

12/mrt/17

Woensdag

15/mrt/17

Donderdag

16/mrt/17

13.00u

Genk

Triplet 50+ H-H/G

4 ronden

13.00u

Pelt

Doublet Dames

4 ronden

14.00u

PC Verbroedering

H/G Tripletten

4 ronden

13.00u

Bocholt

Triplet H-H/G

4 ronden

14.00u

PC Omega

H/G Tripletten

4 ronden

13.00u

Oetervallei

Tripletten 50+

4 ronden

14.00u

KPC Schorpioen

H/G Promotietornooi triplet

4 ronden
4 ronden

14.00u

PC Lokeren

50plus H/G tripletten

09.30u

n.n.g. (prov. WVL)

Eindronde Vlaamse wintercompetitie

13.00u

Oetervallei

Tripletten H-H/G

Zaterdag

18/mrt/17

14.00u

PC Chapoo

Dames doubletten

4 ronden

Zondag

19/mrt/17

13.00u

Oetervallei

Doublet Dame-Heer

4 ronden

Woensdag

22/mrt/17

13.00u

Olympia Heusden

Tripletten 50+

4 ronden

Donderdag

23/mrt/17

14.00u

PC Omega

Dames doubletten

4 ronden

13.00u

PC Patijntje

H/G tripletten

poules

13.00u

Olympia Heusden

Tripletten H-H/G

4 ronden

Zaterdag

25/mrt/17

4 ronden

Zondag

26/mrt/17

13.00u

Olympia Heusden

Doublet Dame-Heer

4 ronden

Woensdag

29/mrt/17

13.00u

Genenbos

Tripletten 50+

4 ronden

April

28

Zaterdag

01/apr/17

Zondag

02/apr/17

Dinsdag

04/apr/17

Woensdag

05/apr/17

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08/apr/17

13.00u

Genenbos

Doubletten H-H/G

4 ronden

14.00u

PC Haeseveld

H/G tripletten

4 ronden

13.00u

Genenbos

Doublet Dame-Heer

4 ronden

14.00u

PC Eeklo

H/G tripletten

4 ronden

19.30u

PC Reynaert

Schifting 1 doubletten

reglement

13.00u

Sparrendal

Tripletten 50+

4 ronden

14.00u

PC Reynaert

50plus H/G tripletten

4 ronden

06/apr/17

19.30u

PC Reynaert

Schifting 2 doubletten

reglement

07/apr/17

19.30u

PC Reynaert

Schifting 3 doubletten

reglement

13.00u

PC Reynaert

Finale doubletten

reglement

14.00u

PC Verbroedering

50plus H/G tripletten

4 ronden

13.00u

Sparrendal

Trpletten H-H/G

4 ronden

14.00u

PC Verbroedering

Dames doubletten

4 ronden
4 ronden

Zondag

09/apr/17

Woensdag

12/apr/17

Maandag

17/apr/17

Woensdag

19/apr/17

Vrijdag
Zaterdag

13.00u

Horizon

Tripletten 50+

09.00u

n.n.g. (prov. WVL)

Vlaams Kampioenschap Jeugd

14.00u

PC Verbroedering

50plus 2 Heren + 1 Dame

4 ronden

13.00u

Kelchteren

Tripletten 50+

4 ronden

14.00u

PC Stekene

50plus H/G tripletten

4 ronden

21/apr/17

14.00u

PC Omega

50plus H/G tripletten

4 ronden

22/apr/17

13.00u

Kelchteren

Tripletten H-H/G

4 ronden

13.00u

Genk

Tripletten H-H/G

4 ronden

14.00u

PC Haeseveld

Dames doubletten

4 ronden

13.00u

De Berk

Tripletten 50+

4 ronden

14.00u

PC Haeseveld

50plus 1 Heer + 1 Dame doublet

4 ronden

14.00u

PC Reynaert

Dames tripletten

4 ronden

Zondag

23/apr/17

Woensdag

26/apr/17

Zaterdag

29/apr/17

Uit de media
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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.
Aartselaar PC meldt u diep
bedroefd het overlijden van de
heer Wilfried Danschutter.
Wilfried werd geboren op
24 september 1931 en is
overleden op 03 december
2015. Hij was jaren de drijvende
kracht in onze club en de leden
missen hem dan ook heel erg.
Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte
toe.
PC Ponderosa meldt u met droefheid het overlijden
van mevrouw Annie Mortelmans, echtgenote van de
heer Roger Milleton.
Annie werd geboren op 5 september 1939 en
is overleden te Deurne op 17 april 2016. Zij was
jarenlang lid van PC Ponderosa.
We wensen alle familieleden en vrienden heel veel
sterkte toe.
PC Zig Zag meldt u diep
bedroefd het overlijden van de
heer August Appelen,
weduwnaar van mevrouw
Louiza Mondelaers.
August werd geboren te
Deurne-Diest op 13 april 1929
en is overleden te Mol op
13 mei 2016.
PFV Limburg wenst de familie en vrienden veel sterkte.
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Het bestuur en de leden van
PC Ponderosa melden u met
droefheid het overlijden van
mevrouw Jeannine Van Put,
levensgezel van de heer Rik
Verresen.
Jeannine werd geboren
op 27 augustus 1957 en is
overleden te Antwerpen op
16 juni 2016.
We wensen alle familieleden en vrienden heel veel
sterkte toe.
Bij De Bevers wist men dat
Jacques nooit meer de oude
zou worden. Maar toch,
iedereen die op dinsdagavond
het lokaal binnen kwam,
spoedde zich naar de rouwbrief
aan het bord en had dezelfde
verwonderde reactie: is Jacques
overleden?
Inderdaad, Jacques Vermoere, geboren op
18 november 1932 en al meer dan 60 jaar de lieve
echtgenoot van Georgette Lombaert, overleed op
4 juli 2016; hij zou dus 84 jaar zijn geworden.
Dit jaar was hij 21 jaar lid van De Bevers uit Waregem.
Het heengaan van iemand die een kwart van zijn
leven deel uitmaakt van een club blijft natuurlijk niet
onopgemerkt.
Jacques was wat men noemt een “moeilijke”
tegenstander. Je dacht tegen een goede pointeur
te spelen, maar dan schoot hij als de beste. En wilde
je hem verslaan als schutter, dan legde hij bij als de
beste. Kortom, Jacques was de ideale tweede man in
een triplet.

In memoriam
De meeste leden hebben Jacques voor het
laatst gezien op het clubkampioenschap op
1 mei laatstleden. Hij kon weliswaar zelf niet
meer meespelen, maar geen mens die hem kon
tegenhouden om toch eens af te komen bij zijn
Bevervrienden. Een afscheidsbezoek zoals later bleek.
Wij kunnen Jacques niet meer in het echt zien, maar
omgekeerd ongetwijfeld wel. Want het kan niet anders
of Jacques houdt van hierboven een oogje in het zeil
hoe het verder verloopt met zijn 2 geliefde ploegen
KPC De Bevers en De Poedels.
Het gaat je goed Jacques.
KPC De Bevers wenst de familie en vrienden van
Jacques heel veel sterkte.

PC Horizon meldt u bedroefd
het overlijden van de heer
Jaak Geelen, gewezen
voorzitter van Petanqueclub
Horizon.
Jaak werd geboren te
Neerglabbeek op 10 maart 1939
en is overleden op 27 juli 2016 in
Maaseik.
PFV Limburg wenst de familie en vrienden veel sterkte
bij het overlijden van Jaak.

PC DuKaVal en haar leden
melden u met droefheid het
overlijden van mevrouw
Marie-Louise (Wiske) Maes,
echtgenote van de heer Freddy
Van der Elst.
Wiske werd geboren te Turnhout
op 10 mei 1956 en is veel te
vroeg van ons heengegaan in
het UZ Gasthuisberg te Leuven op 26 juli 2016.
Wiske, we zullen allen jouw eeuwige glimlach en
enthousiasme missen.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze
moeilijke tijden.

31

Info – Pub

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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S

CH AT
A

P

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