
DE GESCHIEDENIS VAN PETANQUE-CLUB DE  MEERE VAN 1994 – 2019 
 
1994 
Onder impuls van Fred VAN MEERBEECK  wordt in het dienstencentrum De Meere gestart met een 
petanque-club. Er wordt een bestuur gevormd en een vijftiental bewoners sluiten zich aan. Er wordt 
naast het gebouw een ruimte ter beschikking gesteld voor de aanleg van twee terreinen. Tijdens de 
winterperiode wordt er gespeeld in zaal Antverpia op Antwerpen-Zuid.  
Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Fred Van Meerbeeck - Ondervoorzitter / schatbewaarder: Louis 
Ditvoorts - Secretaris: Marie-Jeanne Derden - Sportleider: Adolf Peeters  
Op 17 juni 1994 sluit de club aan bij het A.V.V.V (Antwerps Verbond Voor Vriendenclubs) met het 
stamnummer 6139. 
 
1995 
In 1995 zijn er verschuivingen in het bestuur: Voorzitter, secretaris en sportleider blijven op post, maar 
Eduard Bogaerts wordt ondervoorzitter en Emmy Van Hulle wordt schatbewaarder. 
 
1996 
Vanaf 30 september wordt er gespeeld op de terreinen van de Deurnese Turners op de 
Drakenhoflaan in Deurne. Firmin Van de Voorde komt in het bestuur als raadsman. 
 
1997 
Suzanne Smits wordt lid van het bestuur als aanspreekpunt voor de spelende leden. Vanaf nu worden 
er elke maandag 3 matchen gespeeld en een maandklassement opgemaakt. 
 
1998   
De club telt 33 leden. Hubert van Mol wordt lid van het bestuur. Vanaf nu wordt er niet enkel op 
maandag gespeeld, maar komt er een tweede speeldag bij.  
 
1999 
Voorzitter Fred Van Meerbeeck geeft zijn ontslag wegens gezondheidsredenen en Eduard Bogaerts 
neemt ad interim de leiding over. De club breidt uit en telt 34 leden. Met de steun van het O.C.M.W. 
worden er vier bijkomende terreinen aangelegd op het dienstencentrum. Vanaf nu kan er worden 
deelgenomen aan tornooien en aan de competitie van het A.V.V.V. In december wordt Eduard 
Bogaerts als voorzitter én sportleider aangesteld, later zal die taak worden overgenomen door René 
Gilissen. Hubert Van Mol wordt ondervoorzitter, Firmin Van de Voorde wordt secretaris. Emmy Van 
Hulle blijft schatbewaarder en Willy Verdonck, Marcella Storms en Stan Van Hoebeeck worden nieuwe 
raadsleden. Onze club wint de wisselbeker op de terreinen van de Deurnese Turners en ook het 
tornooi van Kosova. 
 
2001  
Eduard Bogaerts wil stoppen met zijn taak als sportleider, maar er wordt geen vervanger gevonden. 
Firmin Van De Voorde stopt als secretaris en wordt vervangen door Christiane Smulders. Jan Bonheur 
wordt raadslid. Onze club wint de wisselbeker DC Ter Welen (Linkeroever). De club telt 44 leden. 
 
2002  
In september geeft voorzitter René Gilissen zijn ontslag. Hubert Van Mol wordt de nieuwe voorzitter. 
Onze club wint de wisselbeker op de terreinen van de Deurnese Turners. 
De club telt 36 leden. 
 
2003   
P.C. De Meere wint de jaarlijkse wisselbeker van de dienstencentrums, de “Monica De Coninck cup“. 
Ze komen als winnaar uit een tornooi met 32 deelnemende ploegen. (Deze beker is nu bekend als de 
“President cup “.) 
 
2005 
Linda Quackels wordt voorzitter bij naam, gemachtigd door beide ondervoorzitters. 
 
2007 
Na het ontslag van Eduard Bogaerts en Emmy Van Hulle worden Marie-José Bosmans, Paula Van 
Den Neste en Jeanine Verweirde officieus aanvaard als bestuursleden. 



 
2008 
Een viering met champagne, want onze club wint met Yvonne, Theo en Frieda de herfstcompetitie van 
AVVV. 
 
2009 
Onze club wint het tornooi van Kosova. 
 
2010 
André, Daisy en Maria winnen de wisselbeker De Meere 
 
2011 
Het bestuur ziet eruit als volgt: 
Voorzitter :Hubert Van Mol - Secretaris: Marie-José Bosmans - Schatbewaarder: Paula van den Neste 
- Feestbestuurder: Firmin Van de Voorde - Sportleider: Degeeter Monique - Verantwoordelijke voor 
steunende leden: Jeannine Verweirde. Onze club behaalt de eerste plaats op haar eigen tornooi. 
 
2012 
De overkoepeling van 2 terreinen op het dienstencentrum wordt goedgekeurd. De eerste gesprekken 
met P.C. Ponderosa betreffende het afhuren van het lokaal met de terreinen in de winterperiode gaan 
van start. Op maandag 29 oktober speelt P.C. De Meere voor de eerste maal op Ponderosa. In 
november 2012 geeft Paula Van den Neste ontslag wegens gezondheidsproblemen. Hubert Van Mol 
neemt ad interim de taak van schatbewaarder op zich.  
Onze club wint de wisselbeker Charles Coenen op Ter Welen. 
 
2013 
In februari doet Chris Van der Vee haar intrede in het bestuur als assistent sportleider. In maart wordt 
Jan Laureyssens schatbewaarder. Vanaf 2013 gaat P.C. De Meere elk jaar in de zomer een tornooi 
spelen tegen de vrienden van de camping in Lichtaart. In juli 2013 geven Firmin Van de Voorde en 
Marie-José Bosmans hun ontslag als bestuurslid. In september 2013 wordt Frans Vermeulen de 
nieuwe secretaris. Onze club behaalt de eerste plaats op het KAVVV-zomertornooi. 
 
2014   
Chris der Vee wordt verkozen tot ondervoorzitster. Onze club wint de presidentscup op de Rode Loop. 
 
2015   
Jan Laureyssens wordt vervangen door Marc Peeters als schatbewaarder vanaf 2 februari. Op de 
algemene vergadering van 13 november geeft Hubert Van Mol zijn ontslag als voorzitter en trekt zich 
volledig terug uit de club. Op deze algemene vergadering wordt Chris Van der Vee verkozen als 
nieuwe voorzitster. Marc Peeters wordt door stemming bevestigd in zijn taak als schatbewaarder. Het 
nieuw gestructureerd en goedwerkend bestuur doet de club verder openbloeien tot de club zoals we 
die nu (anno 2019) kennen met maar liefst 65 leden. Er worden jaarlijks verschillende mêlee ’s 
gespeeld onder andere rond Nieuwjaar, Sint-Valentijn, Vaderdag, Pasen en Sinterklaas, waarbij er 
steeds attenties zijn voor alle aanwezigen.  Het wintertornooi is dankzij de uitstekende organisatie 
gekend binnen het verbond. Er moeten soms clubs worden geweigerd wegens plaatsgebrek. 
Verscheidene tornooien en wisselbekers worden door onze spelers gewonnen en De Meere is voor de 
andere clubs een gevreesde tegenstander geworden. Ook aan de wintercompetitie nemen 4 of 5 
tripletten van onze ploeg deel. De club heeft ook een mooie traditie om jaarlijks een clubreis te maken 
met de leden. Vroeger werden deze reizen georganiseerd door Firmin Van de Voorde zaliger. Frans 
Vermeulen heeft deze taak op schitterende wijze voortgezet. 
 
2016 
De 55+ wintercompetitie wordt gewonnen door P.C. De Meere door Chris, Monique en Marc. 
 
2017 
De club gaat online: Marc Peeters maakt een website waar al onze leden het programma, de foto’s en 
al het nieuws van de club kunnen bekijken. Ook langs deze weg vinden nieuwe leden de weg naar 
P.C. De Meere. Onze club wint met Chris, Monique en Marc de wisselbeker Charles Coenen.          
 
 



2018 
In februari wordt Bob Everaert op de algemene vergadering in het bestuur gestemd als polyvalente 
medewerker. Onze club wint met Willem, Julien en Bob de wisselbeker Charles Coenen. Ook de 
Presidentscup én de wisselbeker Louis Van Noten worden gewonnen op de Rode Loop.   
 
2019       
Op 13 april wordt het 25-jarig bestaan van Petanqueclub De Meere gevierd. 
De club telt 65 leden en gaat hopelijk een nog mooiere toekomst tegemoet! 

 


