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Op Wembley verrijst binnenkort padel-
en petanqueclub Garrincha Kortrijk
Start van de werken voorzien begin 2022

De kogel is door de kerk: Garrincha zal de padel- en petanqueclub aan SC Wembley bouwen en

uitbaten. De club in Kortrijk beloo� een pareltje te worden en zal meteen één van de grootste van

België zijn.

Padelsport boomt
Dat padel in de sportwereld de hype van het moment is, is een open deur intrappen. Het toegankelijke

karakter van de sport gecombineerd met de mogelijkheid om met 4 tegelijk op het terrein te staan, hee�

hier veel mee te maken. Bijna 2 jaar geleden was deze sport voor het grote publiek nog een nobele

onbekende, maar toen al wisten kenners dat de padelsport bezig was aan een serieuze opmars. Daarom

werd toen beslist dat er ook in onze stad zo'n padelclub moest komen, toegankelijk voor iedereen.

Masterplan Wembley
Het stadsbestuur besliste dat deze club er moest komen binnen het kader van Masterplan Wembley, het

plan dat dit sportcentrum een groener en meer open karakter moet geven. Daartoe stelde het een

strook grond beschikbaar tussen de atle�ekpiste en de Kortrijksestraat en star�e het een zoektocht op

naar een geschikte ontwikkelaar en uitbater. Dit proces werd recent afgerond en daaruit bleek dat van de

3 resterende kandidaten, Garrincha het meest kwalita�eve voorstel had.

9 padelvelden en 16 petanquevelden

⏲

http://pers.kortrijk.be/


De club die er zal komen zal perfect in de omgeving ingepast worden en zal architecturaal een grote

meerwaarde beteken voor het sportpark en de wijde omgeving. Tegen de Leynvaalsstraat aan liggen er 8

outdoor petanquevelden met ernaast een buitenterras. Dit terras gee� dan weer uit op de bar waar er

meteen ook 4 indoor velden liggen. Sfeer en ambiance zijn alvast verzekerd. Meer naar de

Vlasbloemstraat toe hebben we dan het indoor sportgedeelte met 5 padelvelden en nog eens 4

petanquevelden die hoofdzakelijk zullen gebruikt worden door Petanqueclub Kortrijk die hun intrek

nemen in dit complex. Nog dieper gelegen komen de 4 outdoor padelvelden.

De beslissing is gevallen: Garrincha zal de padelclub aan SC
Wembley uitbouwen. De voorlopige ontwerpen zien er schitterend uit en op
basis van hun bestaande projecten zoals in Charleroi heb ik er alle vertrouwen
in dat ze fantastisch werk zullen leveren hier op de Wembley. De horecazaak
die onderdeel is van de club, wordt het kloppend hart van de Wembley en zal
alle clubs (padel, petanque, turnen, atletiek, judo, worstelen en amateurvoetbal)
hier verbinden. Op deze manier leggen we de Wembley in haar definitieve
plooi. De padel- en petanqueclub is een win-win voor zowel investeerder als
stad. Alles samen een investering van 3 miljoen euro. Opgeteld bij de 5.2
miljoen die de stad zelf vrijmaakt voor de site Wembley (atletiekfaciliteiten,
extra gebouw, voetbalveld,...) komt dit op een dikke 8 miljoen investering in
deze prachtige site te Heule én het verder uitbouwen van ons sportaanbod.
— Arne Vandendriessche, schepen van Sport

Bekijk hier de presentatie over Garrincha

Bekijk hier de perspresentatie

Download hier de visuals van het terrein (copyright: Garrincha)

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69252/documents/44644-1618826700-210419_GARRINCHA_PRESENTATION-311d4b.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69252/documents/44642-1618823092-20210419%20-%20infomoment%20pers-71ff05.pptx
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69252/documents/44639-1618822126-210414_GARRINCHA_KORTRIJK_3D_VISUALS-aab23a.pdf


We werken al jaren naar zo'n mooi project toe en zijn blij dat we dit in Kortrijk
kunnen realiseren. We geloven echt in het potentieel van de club én de stad.
De combinatie tussen padel en petanque is uniek en zal voor een leuke vibe
zorgen. Hierdoor zullen we ook iedere dag van de week en op elk moment
activiteit hebben in ons centrum. Garrincha staat voor kwaliteit, zowel in
uitbating als in sportaanbod. Voor onze velden worden enkel de beste
materialen gebruikt. Door het grote aanbod dat momenteel gecreëerd wordt,
moet je als padelclub die kwaliteit kunnen bieden om een duurzaam
succesverhaal te realiseren op de lange termijn.
— Philippe Ombregt en Frederic Meurisse - zaakvoerders Garrincha

De Petanqueclub Kortrijk is verheugd om de verhuis naar SC Wembley aan te
kondigen. Met deze grote stap kan de club zich nu volledig focussen op de
petanquesport en de ontwikkeling hiervan. De petanquesport is, net zoals
padel, in opmars en de club heeft de ambitie om verder te groeien op
competitief vlak en ook petanque bekender te maken bij het grote publiek.
— Luc Vervaecke, ondervoorzi�er Petanqueclub Kortrijk


