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Op Wembley verrijst tegen eind dit jaar
padel- en petanqueclub Garrincha
Kortrijk
Opening voorzien begin 2023

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kunnen de werken aan padel- en petanqueclub

Garrincha van start gaan. De club in Kortrijk beloo� een pareltje te worden en zal meteen één van de

grootste van België zijn.

Padelsport blijft groeien
Dat padel in de sportwereld dé hype van de afgelopen jaren 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, wekt veel interesse. Tekenend is de verdubbeling van het aantal padelvelden in België in één

jaar �jd. Van 524 velden in 2020 naar 1.088 velden in 2021 volgens de Belgian Padel Federa�on. 2 jaar

geleden was deze sport voor het grote publiek nog een nobele onbekende, maar kenners wisten dat de

padelsport bezig was aan een serieuze opmars. Daarom werd toen al beslist dat er ook in onze stad zo'n

padelclub moest komen, toegankelijk voor iedereen.

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

plan dat dit sportcentrum een groener en meer open karakter moet geven. De stad stelde een stuk grond

(gelegen tussen de atle�ekpiste en de Kortrijksestraat) beschikbaar aan ontwikkelaar en uitbater

Garrincha dat vorig jaar als beste indiener uit de bus kwam. Nu Garrincha de omgevingsvergunning op

zak hee�, kan de bouw van start gaan. De werken zullen tot het einde van het jaar duren.

9 padelvelden en 16 petanquevelden

⏲

http://pers.kortrijk.be/


De club zal perfect in de omgeving ingepast worden en zal architecturaal een grote meerwaarde

betekenen voor het sportpark en de wijde omgeving. Tegen de Leynvaalsstraat aan liggen 8 outdoor

petanquevelden met ernaast een buitenterras. Dit terras gee� uit op de bar waar er meteen ook 4

indoorvelden liggen. Sfeer en ambiance zijn alvast verzekerd. Meer naar de Vlasbloemstraat toe komt het

indoor sportgedeelte met 5 padelvelden en nog eens 4 petanquevelden die hoofdzakelijk zullen gebruikt

worden door Petanqueclub Kortrijk die hun intrek neemt in dit complex. Nog dieper gelegen komen de 4

outdoor padelvelden die overdekt zijn, maar wel langs 2 zijden open zijn.



https://pers.kortrijk.be/images/432770
https://pers.kortrijk.be/images/432769
https://pers.kortrijk.be/images/432768
https://pers.kortrijk.be/images/432767
https://pers.kortrijk.be/images/432766


Na de renovatie van de atletiekpiste vorig jaar is dit het startschot van het
tweede grote project dat kadert binnen Masterplan Wembley. De plannen zien
er schitterend uit, over een halfjaar worden ze werkelijkheid. 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. 
— Wouter Allijns - schepen van Sport

Toen we hoorden over deze mogelijkheid hebben we niet lang getwijfeld om
onze kandidatuur in te dienen. We zijn enorm trots dat we weldra een uiterst
kwalitatief urban sportcentrum met 9 padelterreinen en 16 petanqueterreinen
kunnen neerpoten op de site van de Wembley. De padelterreinen zullen
allemaal een vrije hoogte van 9m hebben en zullen allemaal overdekt of indoor
zijn. Dat zorgt ervoor dat je gans het jaar door kan spelen zonder afhankelijk te
zijn van het weer. De velden zullen ook voorzien worden van een
camerasysteem die alle acties registreert en upload naar youtube. Zo zal het
mogelijk zijn om met jouw speelmakkers de wedstrijd achteraf te bekijken in de
bar, op jouw telefoon of thuis. Dankzij het gebruiksvriendelijke “Pay & Play”
principe zal je ook snel en makkelijk op elk moment van de dag kunnen
reserveren, zonder abonnementskosten. We kijken ongelooflijk uit om met
Garrincha naar Kortrijk te komen.  
— Frederic Meurisse en Philippe Ombregt - zaakvoerders Garrincha
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De Petanqueclub Kortrijk (actief sinds 1977) kijkt hard uit naar de komst van het
nieuwe sportcomplex. De petanquesport is in mindere mate net zoals padel met
een opmars bezig. De club heeft nu te weinig terreinen om alle
competitieploegen tijdens de week te laten spelen en dit zorgt ervoor dat de
club niet verder kan groeien. De petanqueclub van Kortrijk wil er zijn voor zowel
de recreatieve als competitieve speler. Graag brengen we alle petanquespelers
van Kortrijk en omstreken samen in dit schitterend nieuw sportcomplex. Het
sportieve maar zeker ook het familiale karakter staan voorop voor de club. Wil
je nu al contact met ons maken dan kan dit via
petanqueclubkortrijk@gmail.com. Op 2 juli kan je komen kijken naar ons
jaarlijks tornooi voor competitiespelers op onze huidige locatie Sint-
Denijsestraat 216b.
— Luc Vervaecke - ondervoorzi�er Petanqueclub Kortrijk


