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Aalst, 1 juli 2018 

Tennis – petanque 
 

Begin van de vakantie voor iedereen. 

De zomermaanden zijn in volle glorie van start gegaan. 

Zonovergoten, bijna windstil met hoge temperaturen. 

Deze schitterende weersvoorspellingen waren meer dan hoopvol, maar toch werd de bevolking 

gevraagd om geen zware inspanningen te leveren, in de schaduw te blijven en vanaf het middaguur 

liefst in huis te vertoeven. 

Onze senioren zijn een ras apart want deze waarschuwingen bleken enkel van toepassing voor het 

andere deel van de bevolking. Zelfs de aanmaning om veel te ‘drinken’ werd ruim geïnterpreteerd.  

 

De spreekwoorden: ‘rust roest’ en ‘al doende 

leert men’ indachtig , kwamen er 44 petanque-

spelers en 24 tennissers opdagen om er een 

sportieve zondag van te maken. 

Niettegenstaande de inspanningen van het 

organisatiecomité om vlug een eerste 

wedstrijdschema op te maken werd er al 

ongeduldig gewacht om echt van start te kunnen 

gaan. 

Na de eerste spelrondes werden de clichés reeds 

bovengehaald: de tennissers hadden last van te 

veel wind en de zon in hun ogen, de 

petanquespelers moesten zich aanpassen aan de te 

smalle banen en de ongelijke ondergrond. 

Met enige voorzichtigheid werden de dranken besteld om deze bij de pistolets - de ene met hesp en 

de andere met kaas of américain - te drinken. 

Na deze korte onderbreking volgden de wedstrijden elkaar op: de KBC senioren waren naar Aalst 

gekomen om te spelen en niet om op een stoel te zitten onder de tenten of een boom. 

Veel drinken bij warm weer werd ervaren als een gouden raad, ieder naar eigen vermogen en dorst. 

De vriendenkring van Aalst zorgde, zoals gewoonlijk, voor een vlotte bediening zodat het voorziene 

tijdsschema kon aangehouden worden. 

Aperitief en koude schotel werden met goesting 

gedronken en met veel smaak verorberd. 

Een topdag voor de Seniorenclub Brussel en de 

andere vertegenwoordigde kringen als Gent en 

Antwerpen. 

Gezien het stijgend aantal deelnemers voor de 

petanque wordt de KBC accommodatie in Aalst, 

best geschikt voor de tennisontmoeting, 

misschien wel te krap.  

Bijkomende tafels en stoelen, tenten en een 

mobiele sanitaire blok lijken voor een volgende 

organisatie een noodzaak. Of toch uitkijken naar 

een andere locatie? 

Het bestuur zal na een grondige evaluatie en overleg met de Vriendenkring en de andere kringen de 

knoop doorhakken, vermoed ik. 

Iedereen tevreden naar huis na een geslaagde en warme sportdag! 

 

 

Namens de aanwezige bestuursleden, Hubert.  


