
De prille ervaringen van een beginnende  petanqueliefhebber. 

 

Donderdagnamiddag 15 juni ben ik er met de fiets naar toe gereden. Onderweg van 

Noorderwijk naar Herentals dreigde er een onweer. Maar de enkele grove druppels 

die uit de hemel neerpletsten konden het stof niet eens blussen. Aangekomen op de 

terreinen van petanqueclub Herentals in de wijngaard, deed de warmte van de zon 

me twijfelen of de wijngaard nu wel niet in de Provence lag dan wel in Herentals. Na 

een joviale welkom van enkele plaatselijke clubleden voelde alle deelnemers, met 31 

waren we, zich vlug thuis.     Hier en daar een bekend gezicht van vroeger tussen de 

deelnemers .. het was aangenaam terug kennis te maken met collega’s van weleer. 

De spelwijze en het petanquereglement werd op korte tijd duidelijk uitgelegd. Dan 

werden de ploegen samengesteld met een mix van wat meer ervaren spelers en 

beginnelingen zoals ik. Mannen en vrouwen met ballen, we konden van start. Het 

werd een gezellige, plezante namiddag. Onbekommerd leven als God in Frankrijk.  Ik 

moet zeggen dat het volkje uit de Provence (van waaruit petanque over de hele 

wereld werd verspreid) als echte Zuid-Franse levensgenieters, alle levenswijsheid en 

eenvoud in dit plezante spelletje hebben samengebracht. Je kan terwijl wat drinken, 

het is niet vermoeiend, de spelregels zorgen voor onverhoopte spanning zelfs bij de 

minst getalenteerde spelers. Groot of klein, rijk of arm, goed te been of minder, 

bedreven in ’t gooien of wat onhandig … het maakt allemaal geen verschil. Petanque 

wordt rustig maar met passie gespeeld en ’t blijft toch ontspannend. Je leert er ook 

verliezen.  In de meeste ploegsporten is een team zo sterk als de zwakste schakel, 

maar een petanqueploeg groeit op korte tijd door vriendschapsgevoel en jovialiteit. 

Hoe groter het individuele ego … hoe kleiner de ploeg !  Vader Abraham heeft het 

over dat kleine café in de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevree, maar ook in ’t 

petanquen telt je geld of wie je bent niet meer mee ! 

Het was een toffe bedoening in Herentals. De deugd die ge er aan kunt beleven kan 

ik op één bladzijde niet beschrijven : kom het mee beleven op het eerstvolgend 

tornooike op 1 augustus in Duffel … na inschrijven iedereen welkom. Bekijk ook eens 

het kruiswoordraadsel van deze Pagaddereditie : ge vindt er tal van uitdrukkingen en 

woordgebruik in verband met petanque. 

Paul Van Hove  

 

En wil je ook eens naar de foto’s kijken ? Dat kan door hier te klikken. 

https://goo.gl/photos/dRbS3h1XhwWF1h1y8

