
 

 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN : 

CORONA : BREAKING NEWS - PETANQUE 

In onze 2e nieuwsbrief met daarin een verslag over de 

virtuele bestuursvergadering van 4 juni kon je al lezen dat 

we de situatie rond de petanquenamiddagen van 28 juli en 

25 augustus nog zouden bekijken. 

Ondertussen is er meer bekend over de voorwaarden 

waaronder petanque spelen kan hervat worden. Diegene 

die ze eens wil nalezen kan dit doen door hier te klikken. Ze zijn niet eenvoudig te 

realiseren en op te volgen. Zeker omdat we altijd moeten afwachten of we omwille 

van het weer binnen of buiten kunnen spelen. Ze worden nog verzwaard indien in de 

desbetreffende petanqueclub ook de cafetaria open is waarvoor dan weer de horeca-

richtlijnen gelden. Niet dat we onze frisdrank niet kunnen missen, maar sanitair … 

Tijd dus voor overleg onder de organisatoren om een afweging te maken tussen : 

 onze formule van door het lot samengestelde en per spel wisselende ploegen 

waardoor het sociale contact eigenlijk primeert op het sportieve 

 de te volgen regelgeving opgelegd door de overheid waardoor ons opzet 

ongewijzigd behouden quasi onhaalbaar wordt  

 het niet weg te moffelen extra risico welke we qua leeftijdsgroep toch lopen 

mochten er ondanks alles deelnemers besmet geraken 

Om dan tot het besluit te komen dat, hoe spijtig ook, we de petanquenamiddagen 

van 28 juli op Antwerpen Kiel en deze van 25 augustus in Wijnegem annuleren. 

Inmiddels vernamen we dat de petanquedag van 30 augustus ingericht door de 

collega’s van Kring Brussel ook afgelast wordt. 

Geen petanque in 2020 dus ? Misschien toch wel : we hebben nl. voor dinsdag 8 

september een reservatie genomen bij de petanqueclub van Antwerpen Kiel. 

Mogelijk weten we dan meer over het verdere verloop van de coronapandemie in 

België en kunnen we – al dan niet in een afgeslankte formule – toch wel iets 

organiseren. We houden je op de hoogte. 

Hou het verder gezond en duim mee voor een schitterend nieuw seizoen in 2021. 

 

Patrick Vekemans     Jan Van Berckelaer 

http://www.pfv.be/nl/nieuws/419/coronalockdown---existrategie-fase-3---heropstart-sportsector

