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Viering 2022
Overzicht sport : seizoen 2021-2022.
Door de corona werd het toch nog een moeilijk jaar, doch zijn we erin geslaagd om het seizoen
volwaardig uit te spelen. Er zijn 2 moeilijke periodes geweest waarbij verschillende ploegen te
kampen hadden met besmette spelers. Toch kunnen we spreken van een succesvol
petanqueseizoen 2021-2022. We hopen alvast dat 2022-2023 ons met minder moeilijke
momenten bedeeld zodat we volgend opnieuw een kampioenenviering kunnen organiseren.
Wij willen alle clubs bedanken voor hun medewerking zodat desondanks de moeilijke tijden die
we gekend hebben. Het is voor iedereen puzzelen geweest om steeds weer te zorgen voor
voldoende spelers in de ploegen. Hoe dan ook, samen zijn we erin geslaagd om binnen de
gestelde termijn onze competitie af te werken.
Even wat statistieken van het voorbije seizoen :
1.

in de ALL CAT hadden we 390 wedstrijden verdeeld over 6 reeksen met in totaal 51
ploegen.

2.

in de 50 plus hadden we 300 wedstrijden verdeeld over 5 reeksen met in totaal 41
ploegen. Er was dus een lichte terugval in de 50 plus (7 ploegen minder dan in 2019-2020).

Het aantal dames die deelgenomen hebben aan de provinciale wintercompetitie in de ALL CAT
bedroeg 230, 156 in de 50 plus reeks. Van de 230 dames waren er 160 ouder dan 50 jaar.
Volgend seizoen proberen we terug naar zoveel mogelijk reeksen van 10 ploegen zodat bye’s
vermeden kunnen worden. Daarom zullen we meer ploegen laten stijgen naar een hogere
reeks. In de loop van de komende week zullen we een prognose doen van de nieuwe reeksen
op basis van de informatie waar we nu reeds over beschikken.
Meermaals werden we ook aangesproken op de sterke groei van de leeftijd in de 50 plus. We
zullen in de komende weken wat tijd spenderen aan het uitwerken van een voorstel. Om al een
tipje van de sluier op te heffen : we streven ernaar om reeks te voorzien waar de minimum
leeftijd 65 jaar zou zijn. Hiermee verkleinen we de kloof tussen de honkvaste en trouwe
petanquers en de nieuwe groep 50 plussers die in de 50 plus competitie aantreden. Uiteraard
zullen we de clubs betrekken in deze studieronde zodat we tegen eind juni met de clubs rond
de tafel kunnen om de reeksopbouw af te ronden.
Tot slot : we kijken uiteraard allen uit naar de komende zomer periode waarin we zoveel
mogelijke activiteiten zullen trachten uit te rollen waaronder het succesvolle zomer circuit
programma. Vanaf 19 mei kan opnieuw online worden ingeschreven.
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