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PETANQUE VLAAMS-BRABANT 

 
Het seizoen 2018/2019 werd afgesloten met het individueel kampioenschap bij de heren en de 

dames. 

Nancy Langsberg had, zoals steeds, gezorgd dat het wedstrijdschema tot in de puntjes was 

voorbereid en zo kon stipt om 13u00 worden gestart. 

Na 4 rondes onder een stralend zonnetje en met verschillende wedstrijden van (zeer) hoog niveau 

waren de finalisten gekend. 

Zowel in de finales als de kleine finales waren de spelers aan elkaar gewaagd en kenden daardoor 

een zeer spannend verloop met een eindstand van 13-11 in 3 van de 4 wedstijden. 

Het eindresultaat: 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe seizoen start deze week met 15 tripletten dewelke gedurende 12 speeldagen zullen 

strijden voor de kampioenstitel 2019/2020. 

Succes aan allen, veel petanquegenot en in een seizoen met een sterk fair play klimaat. 

Michel Gahy 

 

 

Van links naar rechts : 

Lincy Lenaerts (PC Pachthof Duisburg): individueel kampioen  

Sonia Vandendael (PC Pachthof Duisburg): vice kampioen 

Chantal Vandenborne (PC Zavelenborre): 3° plaats 

 

Van links naar rechts: 

Alain Debecker (PC Zavelenborre): vice kampioen 

Bruno Dehertog (PC Pachthof Duisburg): individueel kampioen 

Mike Bergiers (PC Maleizen): 3° plaats 

 

Bij de heren: 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTAFDELING KAVVV&FEDES WEST 

Eerste samenwerking met stad Oostende 

  

Schoolsportdagen Zwevezele 

 

 

 

 

 

 

 

Start van de Bewegingsschool 

 

Tijdens de 2 laatste weken 

van augustus verzorgde 

de projectafdeling van 

KAVVV&FEDES voor het 

eerst externe stedelijke 

sportkampen voor stad 

Oostende, in proef. De 

kampen werden zeer goed 

onthaald. Zo bezorgden 

we 80 omnisporters en 40 

kleuters een leerrijke en 

supertoffe sportweek! We 

kijken ernaar uit om er in 

2020 de volledige 

zomerprogrammering te 

verzorgen. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte 

helpt de projectafdeling van 

KAVVV&FEDES de sportdienst 

van Wingene/Zwevezele bij 

de organisatie van de 

plaatselijke 

schoolsportdagen. Dit jaar 

vonden deze plaats op ma 16, 

di 17 en do 19 september. Op 

drie dagen tijd, en met de 

hulp van 35 monitoren, 

bezorgden we zo 896 

leerlingen een toffe en 

supergevarieerde sportdag! 

 

Op zaterdag 28 september vond 

de eerste les van de 

najaarsreeks Bewegingsschool 

terug plaats. Twee keer per jaar 

organiseert de projectafdeling 

van KAVVV&FEDES een 

tiendelige lessenreeks voor 

kleuters (2.5 – 6.5 jaar) én hun 

ouders in Brugge en Jabbeke. 

De eerste les is altijd een gratis 

proefles.  

In Jabbeke namen 32 kleuters 

deel aan de proefles en in 

Brugge kwamen maar liefst 34 

kleuters proeven van ons 

concept. Dit waren er de 

voorbije jaren nog nooit zo veel 

in één seizoen! Diede Linseele 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETIEK 

Het zomerseizoen is afgesloten… 

Het zomerseizoen is afgesloten met de aflossingsloop op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. 

Er was een zeer bevredigende opkomst, vooral bij de jeugdploegen. 

Na een zomer met op sommige wedstijddagen een te hoge temperatuur welke duidelijk in het nadeel speelde 

van zowel de prestaties als van het aantal deelnemers staan we weer klaar voor een nieuw winterseizoen. 

Voor zij die het wedstrijdprogramma al hebben doorgenomen: de Jaak Schramloop Hoboken staat vermeld 

als parkloop maar telt wel degelijk mee als stratenloop. 

Wij hebben dit jaar ook een nieuwe wedstrijdvorm in het leven geroepen: de tweede veldloop van ACK -niet 

de criteriumcross- zal een sprintcross worden met ingekorte afstanden.  De wedstrijd zal doorgaan op het 

grasveld binnen de piste. 

Een uitgelezen kans om eens een andere soort cross te lopen. 

Voor de nieuw aangesloten atleten die ook eens een wedstrijd willen meelopen:  kom op tijd, breng uw lidkaart 

en borstnummer mee.  En vergeet ook geen speldjes om uw nummer vast te maken. 

Voor allen: volg het verloop van de wedstrijden zodat u tijdig klaar bent voor uw eigen wedstrijd. 

Rest mij enkel nog de inrichtende clubs , de officials en de ‘losse’ medewerkers te danken voor hun inzet in 

het voorbije seizoen en wij hopen verder op hen te kunnen rekenen in de toekomst. 

Luc Bastenie 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

VAKANTIE in Spanje (Nerja)? 

03 830 47 26 

PETANQUE ANTWERPEN 

CLUBVERGADERING 16 OKTOBER 2019 

PC Ponderosa – Peter Benoitlaan, 2100 Deurne 

Kalender najaarscompetitie 50+ 

Kalender Turbocompetitie 

MINIVOETBAL ANTWERPEN 

Sportiviteitstornooi 9/9/2019 

20u15 Secure Link ING 5-3 

20u15 Aesclepios Widelco 4-3 

20u40 ING Aesclepios 2-4 

20u40 Widelco Secure Link 2-3 

21u00 Secure Link Aesclepios 8-1 

21u00 Widelco ING 3-3 

Winnaar: Secure Link 

 

Net als in 2018 kroonde Secure Link zich tot winnaar van dit 

tornooi. 

 

MEER INFO 

 

ALVAST BEDANKT, 

SCHEIDSRECHTER 

OFFICIAL 

 

5 tot en met 13 

oktober 2019 
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Wens je de VriendenClubsonline-

nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 

Stuur dan jouw emailadres naar 

secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt 

uitgeschreven uit de nieuwsbrief. 

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door 

hier te klikken. 

TAFELTENNIS 

 Best-of-Five 

Afdeling Winnaars 2018-2019 

  

1 Guido De Cock (Rupel) 

2 Kim Van Haerenborgh (Dam) 

3 Timothy Huybrechts (Den Beempd) 

4 Jan Vansant (Fabricom) 

5 Kris Van Der Velden (Umicore) 

6 Luc Dams (Mortsel) 

7 Tom Mennes (Sokah) 

8 Collins Uzuegbu (Wapper) 

9 Maria Caubergs ( Sokah) 

 

VOETBAL ANTWERPEN 

Ten velde van… 

Adler Schonenberg - Vidam  5-1 

Tot 10 min. voor rust was er in feite niets noemenswaardig te noteren. Vidam bleek, aangenaam verrassend, 

de evenknie te zijn van de thuisploeg, zelfs nadat die, na een mistasten van een verdediger, het 

openingsdoelpunt mochten scoren 1-0. Nog voor rust werd de stand in evenwicht gebracht door een niet 

alledaags doelpunt, een doeltrap/ontzetten/dieptepass (naar keuze) van net over de middellijn werd door de 

lokale doelman fout ingeschat, zodat de Vidam heel terecht op gelijke hoogte kwam 1-1. Jammer voor hen 

scoorde Adler Schonenberg net voor de kampwisseling hun tweede doelpunt 2-1, wat niet bepaald de juiste 

weergave was van het geleverde spel. De thuisploeg kwam scherper uit de kleedkamer dan de bezoekers, 

drukte Vidam op eigen helft en scoorden zelfs twee doelpunten binnen een tijdsbestek van 7 minuten (4-1). 

Ondanks hun inzet moesten de bezoekers nu hun meerdere herkennen in Adler Schonenberg welke, net voor 

affluiten, de eindstand op 5-1 brachten. Verdiende overwinning van de thuisploeg, zij het met enigszins 

overdreven score, tegen een moedig verwerend Vidam welke, op basis van dit vertoon, zeer zeker nog 

wedstrijden naar hun hand zullen zetten.  

Kloosterstraat B - FC V.B. 2-0 

Wat vroeger soms zeker geen reclame was voor het voetbal mocht nu als een positief voorbeeld gesteld 

worden. Beide clubs kennen elkaar door en door, sommige spelers verwisselden van club wat in het verleden 

een zekere "ongezonde" spanning met zich bracht. Enkelen onder hen waren in feite abonnee voor het 

Onderzoekscomité, maar door interne beslissingen - lees uitschrijven van hun ledenlijsten - werd het een 

wedstrijd, qua sportiviteit, van de bovenste plank.  Veel middenveldspel, dus veel duels maar helaas weinig 

doelgevaar. Rust 1-0 via een heerlijk schot van buiten de 16 m doch niet bepaald onhoudbaar volgens 

sommige kenners (??). Ook na de verfrissing het zelfde spelbeeld met die verstande dat Kloosterstraat B nu 

wel enkele rijpe doelkansen kon scheppen. Enkele knappe reddingen van de V.B. doelman, soms met de hulp 

van  de dwarsligger, waren niet voldoende om de thuisploeg van de verdiende 2-de treffer te houden. FC V.B. 

kon aanvallend niet genoeg brengen, zelfs niet voor een eerreddend doelpunt gezien pas in min.69 de 

thuisgoalie een strak schot uit zijn doel diende te stoppen. Zoals reeds gemeld een bijna perfect sportieve 
wedstrijd ware het niet dat er toch één VB-er zich, als naar gewoonte, moest laten opvallen. 

Pagode - Dodeka  2-0 

Op een schitterend speelveld en bij een heerlijk voetbalweertje gaf Pagode de indruk van een gemakkelijke 

zege op te kunnen tekenen. Immers waren hun tegenstrevers slechts met 9 valide spelers aanwezig. De 

eerste helft was uiteraard volledig in het voordeel van de thuisploeg doch een secuur verdedigend Dodeka 

hield knap stand en kwam, bij een snelle counter, ei zo na aan de openingstreffer. Een schitterend 

afstandsschot werd door de Pagode doelman op sublieme wijze uit de winkelhaak gehaald. De thuisploeg 

vond dan toch de weg naar de netten, na een klein misverstand in de bezoekende verdediging, rust 1-0. Na 

rust hetzelfde spelbeeld, Pagode heer en meester op het middenveld maar eerder onmondig voor doel. Toen 

de bal tegen de arm van een verdediger werd geschoten diende de goed leidende scheidsrechter de bal op 

de stip te leggen wat de eindstand op 2-0 bracht. Hoed af voor een karaktervol Dodeka die, ondanks hun 

numerieke minderheid, toch in hun kansen bleven geloven en aan de thuisploeg geen geschenken gaf. 

Uiteraard een verdiende overwinning voor Pagode na een zeer fair betwiste partij.   
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