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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 
De Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw (VIV) is een clusterorganisatie 
waaronder de Petanque Federatie Vlaanderen, de Vlaamse SnookerFederatie en Bowling Vlaanderen 
zitten vervat. De vereniging wil bijdragen tot het uitbouwen van een kwalitatief hoogstaande cluster 
voor internationale volkssporten in Vlaanderen en het Brussels-Hoofdstedelijk gewest. 

LEDEN 

Vlaamse SnookerFederatie vzw  
Tornooikalender 2018-2019 

De tornooikalender 2017-2018 staat op de website van VSF. De planning van alle tornooien o.l.v. BBSA 
en VSF kunnen hier worden geraadpleegd. 

Vlaamse Kampioenschappen teams 2019 

Op 2 en 3 maart 2019 vinden de Vlaamse Kampioenschappen voor teams plaats. Op de website van 
de VSF kan je alle informatie terugvinden.  

Europese Kampioenschappen U18, U21 en Heren 

Van 27 februari tot en met 2 maart gaat het EBSA EK door te Eilat (Israël). 

Op het Under 18 schopte onze landgenoot Julie Leclercq het tot in de kwartfinale. Daarin versloeg de 
Ier Aaron Hill de jonge Belg met 1-4. Aaron Hill schopte het tot in de finale en werd Europees kampioen. 

Bij de Under 21 behaalden zowel Wesley Pelgrims als Julien Leclercq de kwartfinales. Pelgrims moest 
de duimen leggen tegen Deylan Emery uit Wales ( 0-4) en Leclercq haalde het niet van de Ier Ross 
Bulman (3-4).  Bulman werd nadien vice-Europees kampioen. 

De finales bij de Heren worden afgerond op 2 maart. Alle informatie over dit EK kan men terugvinden 
op de website van de EBSA 

Petanque Federatie Vlaanderen  
Tornooikalender 2018-2019 

Een volledige kalender van petanque-tornooien en events kan u hier vinden. 

Wintercompetities 

Alle kalenders, reglementen en natuurlijk de uitslagen en klassementen van de verschillende 
wintercompetities (Vlaams, provinciaal en nationaal) kan u hier terugvinden.  

Vakantiesalon 2019 

De PFV werd dit jaar uitgenodigd om van 7 t.e.m. 10 februari deel te nemen aan het Vakantiesalon 
2019 te Brussel. Het centraal thema tijdens deze editie is Frankrijk en dan denkt men uiteraard meteen 
aan petanque. Men kon bezoeken in Paleis 4, een balletje gooien balletje en zich meer informeren 
over de petanquesport. Meer info. 
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Bocce 

Tijdens de Algemene Vergadering kwam gastspreker Marc De Lamper (Special Olympics Belgium 
manager Bocce) een uiteenzetting doen van het Bocce te Vlaanderen. Tijdens een boeiende en 
hartverwarmende presentatie deed hij een oproep aan de gasten om mee te helpen tijdens de 
Nationale Spelen die dit jaar doorgaan te Beveren en Sint-Niklaas. Lees er hier alles over. 

Bowling Vlaanderen  
Sport met grenzen 

Op donderdag 28/02/2019 om 19u30 organiseert Bowling Vlaanderen een ethische vorming rond 
‘Sport met Grenzen’. Tijdens deze vorming zal een docent van ICES komen spreken over ethiek binnen 
een sportorganisatie en het vlaggensysteem uitleggen.  

Locatie: Huis van de Sport Gent, Zuiderlaan 13 – 9000 Gent.  

Tornooien 

18/03 – 24/03 : Tornooi Dee Cee’s-Gebo – Bowling Tragel Sport 
23/03  : Unified tornooi 
07/04  : Finale Individuele Vlaamse Kampioenschappen 2019 
05/05  : Finale Super 6 
 
Vlaams Kampioenschap 2019 
Op 7 april gaat de finale van het Vlaams kampioenschap door. Alle informatie kan men op de website 
terugvinden van Bowling Vlaanderen (link) 
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BIJSCHOLINGEN 

In het najaar kan men nog tal van kwalitatieve opleidingen volgen bij Dynamo-Project, de Vlaamse 
Sportfederatie, de Vlaamse Trainersschool en ICES. Hieronder een overzicht. 

Bijscholingen Dynamo Project 
18/03/19 Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier 
25/03/19 Ouders & clubs: één doel?! 
25/03/19 Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier 
Website: www.dynamoproject.be 

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie 
28/02/19 Basismodule voor nieuwe federatiemedewerkers 
Website: www.vlaamsesportfederatie.be 

Bijscholingen Vlaamse Trainersschool  

Wil je echt iets bijleren over sporttraining, sportprestaties, fitheid, redden, beheer van 
sportinfrastructuur of (jeugd)sportbeleid? Wil je extra competenties verwerven als trainer of 
sportbegeleider? Is het tijd om je bij te scholen? Tijdens de lessen komen zowel praktijk als theorie aan 
bod. Al wie als trainer actief is of wil zijn in de sportwereld, is bij de Vlaamse Trainersschool aan het 
juiste adres.  
Website: https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ 

Bijscholingen ICES (Centrum Ethiek in de Sport) 
Website: http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten 

Voor meer informatie over de VIV en haar leden kan men terecht op de website www.viv-sport.be.  

Ontdek ons ook op Sociale Media 

 


