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Petanquespel wint aan populariteit bij stedelijke twintigers en dertigers

Decomebackvande lodenbal

PHILIP GALLASZ

BRUSSEL

Petanque is bezig aaneenrevival.
Onderafgestudeerdenenhippe
dertigers is het spel deze zomer
immenspopulair. Of hetnuGent,
Brussel of Leuven is, overal schiet
petanqueals kool. ‘Tot vieruur
’s nachts, opRicardengin-Gini.’

“Hooliganisme op de petanquebaan!”,
schreeuwt een omstander wanneer de
loden ballen keihard tegen de houten
omrastering ketsen. De zon is halfweg
onder, de bierglazen halfleeg. “Het is de
winnaarsmentaliteit”, verduidelijkt
Jeroen, dertiger en lid vanpetanqueteam
‘De Nihilisten’ de hoogoplopende emo-
ties.
Oord vanovertreding: het grint achter

deLeuvenseklimzaalHungaria. Debaan
ligt er sinds eenmaand en is een succes.
“Met toernooien tot vier uur ’s nachts, op
Ricard en gin-Gini”, vertelt veertiger
Harald, die in de buurt een kapsalon uit-
baat. “Al gaat het er ook gemoedelijker
aan toe. En wat mooi is: de jeugd doet
mee.”

Platgeworpen grint

Dat jongeren vaker aan het petanquen
slaan, is ookprofessor sportbeleid aande
KU Leuven, Jeroen Scheerder, niet ont-
gaan. “Petanque is buiten competitiever-
band merkbaar aan een revival bezig.
Mensen gaan in het algemeen meer en
meer recreatief aan sport doen. De stad
speelt daarin een grote rol. Sport draagt
danookbij aandesociale gezondheid. En
wat is gezelligerdansamenmetvrienden
en een goed glas wijn een spel spelen?”
Nanny, uitbaatster van het Gentse

Parkkaffee, was al mee nog voor petan-
que hip werd. Het Parkkaffee wordt elke
zomer in het Gentse Mariakerke opge-
bouwd en is bij hippe dertigers en jonge
gezinnenerggeliefd. NaasthetParkkaffee
werden in 1997 tweepetanquebanenaan-
gelegd. Sindsdienwordt het grint platge-
worpen.Elkeavondweer.Wiewilkanaan
de toog een emmertje met ballen huren.
Zware, loden kogels voor de anciens.
Lichte, plastic exemplaren voor de kin-
deren.Wie de baan bespeelt, is tussen de
acht enachtentachtig.Belangrijkste voor-
waarde:mooiweer. Jaarlijkshoogtepunt
vanhetpetanqueseizoen:hetpersoneels-
toernooi.DatwonNanny tweemaal, glim-
lacht ze, niet zonder trots.

Op kunstgrastapijt

Ook de Leuvense club ‘Jeu de Boules’
organiseert ’s zomers wedstrijden. “Op
uniekeLeuvense locaties”, zegt initiatief-

nemer Bram Vandenbroeck (29), adver-
tentie-expert bij Humo. “We zijn begon-
nen in het stadspark, en speelden al op
het dak van het museum. Iedereen is bij
onswelkom.Maarwemerkendat vooral
25 tot 35-jarigen het tof vinden om een
balletje te gooien.”
Een leeftijdscategorie waar ook ‘Les

boulistes Bruxellois’ toe behoren. “Wat
begonals eenpartijtjepetanque, is tot een
symboolactie tegen het gebrek aan kwa-
liteitsvolle openbare ruimte geworden”,
vertelt mede-initiatiefnemer en grafisch
ontwerper BramDewolfs (34).
Waarom petanque? “Omdat je er heel

weinigvoornodighebt.Watballeneneen
baan.” Die rollen ze bij ‘Les boulistes’
gewoon op. “We spelen op een kunst-
grastapijt datweoveral inBrussel uitleg-
gen. Legaal of illegaal, het is een pop-
uppetanquebaan.”
Eenandere troef is de eenvoudvanhet

spel. “Despelregels zijn ineenminuutuit-
gelegd”, vertelt Dewolfs. “Dat maakt het
voor iedereen toegankelijk, ongeacht cul-
turele achtergrond.”

Dat het een sociale sport is, moet je
ReinoldBorréniet vertellen.Devoorzitter
vandeVlaamsePetanqueFederatie is een
autoriteit wat petanque betreft. Het aan-
tal Vlamingen dat recreatief petanquet
schat Borré op 200.000. “Ja, petanque
kent een enorme boost”, wordt Borré
enthousiast. Het geheim? “Petanque is
sociaal. Iedereen doet het met iedereen.
Van een stempelaar tot een minister”,
meent Borré.

Doping op de baan

Meer dan een balletje gooien, wordt het
in het professionele Petanquecircuit.
Daarin behoort België, met een derde
plaats op het WK in Marseille, tot de
wereldtop. “Onze absolute toppers kun-
nen ervan leven”, vertelt Borré. “Van een
sport die dopingvrij is”, merkt hij fijntjes
op. Is dat niet evident bij petanque? “Op
het jongste WK zijn een Algerijn en een
Tunesiër betrapt. Ze gebruikten kalme-
rendemiddelen.” Als pastis op de verbo-
den lijst staat, hebben enkelen alvast een
positieve plas aan hun broek.

Vlaamseregeringpakt
luxeverzuimstrengeraan
BRUSSEL — Een verplicht doktersbriefje
en een deliberatieperiode van maximaal
vijf dagen, moeten verhinderen dat leer-
lingen voor het einde van het schooljaar
op vakantie vertrekken.
Demaatregel iseenvoorstelvanVlaams

ministervanOnderwijsPascalSmet (sp.a).
Hij wil zo het zogenaamde luxeverzuim
tegengaan.DeVlaamse regering gaf afge-
lopenvrijdagzijnzegen.Denieuweregels
moeten voorkomen dat ouders hun kin-
deren voor het einde van het schooljaar
mee op vakantie nemen. Dat doen ze
meestaldoorzelfeenbriefjeopschoolaf te
leveren. Inde toekomstkandatnietmeer.
Volgensdeonderwijsministerzullener

duidelijkeafsprakenwordengemaaktmet
artsen. Zij zullennietalleen ingelichtwor-
den over deze nieuwemaatregelen,maar
ookgesensibiliseerdwordenopdatzegeen
valse ziektebriefjes meer zouden afleve-

ren, klinkt het nog.
Een andere maatregel die werd goed-

gekeurd betreft de deliberatieperiode na
de examens. Die wordt ingekort tot vijf
dagen. Deze ingreep moet beletten dat
leerlingen tijdens de laatste schoolweek
nietsomhandenhebben.Bovendienmoet
er zowel tijdens de examens als tijdens de
deliberatie opvang worden voorzien als
ouders dat vragen.
Die verplichte opvang is de christelijke

onderwijsvakbond COC een doorn in het
oog. Volgens Jos Van derHoeven kunnen
ze daar niet akkoord mee gaan. “Scholen
zijnniet indemogelijkheidomdat teorga-
niseren”, vindt hij.
MiekeVanHecke, de topvrouwvanhet

katholieke onderwijsnet, zei eerder wel
voorstander tezijnvandestrengeremaat-
regelen. Alleen bij de kortere deliberatie-
periode stelde ze zichvragen. (FVG/BELGA)

Facebookhaaltpaginageheime
locatiesPlateaugebouwweg
BRUSSEL — Facebook heeft de pagina
‘Verborgen plaatsen in het Plateau-
gebouw’, verwijderd.Daaroppostten stu-
dentenplattegronden, foto’senvideo’svan
verboden locaties in het Gentse universi-
teitsgebouw.Eenstudentmaakteervorige
week eendodelijke valpartij.
Verkenningstochten in het Plateau-

gebouw blijken een hype onder de stu-
denten van de faculteit architectuur en
Ingenieurswetenschappen.Heelwatonder
hen gingen zelf al op zoek naar geheime
locaties en deelden vervolgens hun erva-
ringen op de desbetreffende Facebook-
pagina.
De Gentse universiteit vroeg vorige

week om de pagina te schrappen. Ze wil
zo voorkomen dat er nog meer misloopt
in het gebouw.
De vraag komt er nadat een 23-jarige

student overleed. De jongen ging toen

samen met een vriend op zoek naar een
mooie koepel. Toen ze die gevonden had-
den,maakteeenvanheneenfoute inschat-
ting waardoor hij door het glazen dak
negen meter naar beneden viel. De
Antwerpenaar was op slag dood. Zijn
vriendwerd in shocknaar het ziekenhuis
overgebracht. (BELGA/FVG)

Joggerredtvrouw
uitkanaal en
vervolgt tocht

BRUSSEL —HetWest-VlaamseIzegemtelt
minstens éénwildeweldoener. Die redde
vrijdagavond een vrouw uit het kanaal
Roeselare-Ooigem nadat ze met haar
wagenhetwaterwas ingereden.
De redder in kwestie was langs de

Zuidkaaiaanhet joggentoenhijopmerkte
hoe een auto uit een zijstraat kwam en
prompt het kanaal inreed. Hij zag dat de
wagensnelvandekadeafdreefenbegonte
zinken. De jogger probeerde mensen die
op een bootje voorbijkwamen nog te ver-
wittigen. Toendieniet reageerden, sprong
hij zelf inhetwater en reddedevrouwdie
intussen zelf uit dewagenwas geraakt.
Toen de vrouw aan de kant geholpen

was, zette de jogger na zijn spectaculaire
optreden zijn looptocht verder alsof er
niets was gebeurd. De vrouw zou er niet
erg aan toe zijn. (FVG)

‘De spelregels zijn in
een minuut uitgelegd.
Dat maakt het voor
iedereen toegankelijk,
ongeacht culturele
achtergrond’

BRAM DEWOLFS (34)

INITIATIEFNEMER

LES BOULISTES BRUXELLOIS

Mooiweer in het Parkkaffee
in Gent, dat betekent een
petanqueballetje gooien
met een paar vrienden.
© THOMAS SWEERTVAEGHER

« Studenten postten foto’s van
zichzelf in het gebouw. © RV


