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Oostende kandidaat voor WK petanque 2015
zaterdag 07 september 2013 om 15u05
Oostende - Oostende heeft zich kandidaat gesteld om het wereldkampioenschap petanque te organiseren in
2015. Dat heeft nationaal voorzitter Reginald Borré bekend gemaakt.
 
Het is een druk weekend bij de Oostendse Petanque Club aan de Steense Dijk. Na een bezoek aan het
Domein Prins Karel en een uitgebreide maaltijd namen vrijdag 360 veteranen deel aan het Vlaams
kampioenschap Veteranen Triples. De overwinning ging naar Moeskroen. Zaterdagmorgen bezochten meer
dan 100 bestuursleden van Vlaamse petanqueclubs Walraversijde en na de lunch stond het Vlaams
kampioenschap op het programma.
Daar maakte nationaal voorzitter Reginald Borré bekend dat Oostende een grote kandidaat is voor de
organisatie van het wereldkampioenschap petanque. Volgende zomer zal Oostende ook al samen met
Sint-Truiden, Sint-Niklaas, Niel, Oedelem en Koksijde deelnemen aan een nieuw initiatief van de
petanquefederatie.
Voorzitter Borré droomt ervan om van petanque een Olympische sport te maken. De stad Oostende en de
bloeiende Oostendse Petanque Club met 220 leden kan daar zijn steentje toe bijdragen. “De prachtige club
onder leiding van voorzitter Patrick D'Hondt heeft vorig jaar met succes het Europees kampioenschap
georganiseerd en is nu ook kandidaat voor het WK 2015. Wij kunnen die kandidatuur alleen maar steunen,
want hier wordt fantastisch werk geleverd voor onze sport.”
(FRO)

 

Het Nieuwsblad 06-06-2009
Wetteren Petanquetornooi op de Markt
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLMPO_20090605_004&PostCode=9230

 

Het Laatste Nieuws 12-12-2007 p16
De oude lokalen van het vroegere PC Artevelde wordt verbouwd tot een hotel... Hotel Den Yzer, nu in de
Vlaanderenstraat betrekt deze gebouwen eind 2008...
Bron - Het Laatste Nieuws van 12 december 2007 - Regio Gent

 

Het Laatste Nieuws 12-12-2007 p11
Petanque is nergens zo populair als in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Petanque Federatie
Vlaanderen. Van de 6.492 leden wonen er 1.800 in Oost-Vlaanderen (27,7%), 1.278 in Antwerpen (19,7%),
1.201 in West-Vlaanderen (18,5%), 1.113 in Limburg (17,1%) en 1.100 in Vlaams-Brabant (16,9%). De
provincie Antwerpen heeft wel de meeste petanqueterreinen, gevolgd door West-Vlaanderen en Limburg.
Het totaal aantal petanqueterreinen in Vlaanderen bedraagt 924 (790 openluchtterreinen en 134 overdekte
banen).
Bron - Het Laatste Nieuws van 12 december 2007
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