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petanque - Quetin, Kausse en Gorreux winnen BK

Goud ondanks gescheurde broek
13/06/2018 om 02:55  door Pol MOORS/Rob MERTENS - Print - Corrigeer (mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-
%20'Goud%20ondanks%20gescheurde%20broek%20'&body=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180612_03559096)

Limburg boven op het BK petanque in Brussel. Zo kroonden Gert Quetin, Stefaan Kausse en Roland Gorreux zich tot
nationaal kampioen bij de tripletten en werd Laila Smolderen vicekampioen bij de vrouwen. Opmerkelijk: het trio van
Boekt en Sint-Truiden pakte de titel ondanks… een gescheurde broek.

Enkele jaren geleden bezorgden Nico Willems, Nico en Gino Claes (PC Genenbos) onze provincie al eens een Belgische triplettentitel, nu was het
dus de beurt aan het duo Quetin-Kausse van Boekt met Laurent Gorreux van Sint-Truiden.

“Dit is de belangrijkste trofee, die er in ons land met petanque te verdienen valt”, glundert Gert Quetin. “Twee jaar geleden pakte ik die titel ook al
eens. Toch speel ik sinds enige tijd minder. In de weekends speel ik wel één of twee keer, maar op weekdagen gebeurt dat nog amper. Nu ja, ik
petanque al bijna 30 jaar”, zegt de postbode uit Heusden-Zolder, die binnenkort 37 wordt.

Samen met Kausse en Gorreux stootte Quetin al vrij snel door naar de kwartfinales, waarin ze de Waalse kampioenen uitschakelden.

“Normaal ligt het niveau in Wallonië hoger”, aldus Quetin. “Het was al uitzonderlijk dat er twee Vlaamse ploegen in de halve finales stonden. Nogal
wat Walen spelen intussen in Frankrijk en het niveau in Vlaanderen is flink gestegen.”

Dat bewees het Limburgse triplet verderop in het tornooi.

Quetin: “In de halve finale liepen we zelfs tot 8-0 uit tegen Pachy Waterloo, maar uiteindelijk moesten we ons nog reppen om de zege te pakken: 13-
9. In de finale was het constant achtervolgen, tot 8-8. Toen ik op mijn hurken ging zitten om te schieten, scheurde plots mijn broek. Het was de eerste
keer dat me dat overkwam. Tja, dat kan gebeuren zeker? Maar juist op zo’n moment, de finale van het BK... Het bijna 100-koppige publiek had niets
in de gaten. En gelukkig had mijn plaatser Stefaan een reservebroek bij en kon ik die snel in de auto aantrekken. Toen de wedstrijd hervat werd,
wisten de toeschouwers ook wat er aan de hand was. Ze begonnen allemaal te applaudisseren, de sfeer was ontspannen (lacht). Ik heb me niet
laten afleiden door het voorval. We wonnen uiteindelijk nog 13-10. Maar of dat dankzij de broek van Stefaan was, is moeilijk te zeggen.”

Laila Smolderen

De euforie bij het Limburgs triplet was groot. “Vorig jaar strandden we in de halve finales, nu is het ons dus gelukt. We krijgen binnenkort een
tricolore trui van de bond. Die gaan we niet dragen tijdens de wedstrijden, maar bewaren als souvenir. Onze sterkte? Onze kameraadschap. Ook
buiten het terrein zijn we dikke vrienden. Zo gaan we vrijdag samen naar de bierfeesten in Middelkerke en spelen we zaterdag in Brugge.”

Toch werd het Limburgse team niet geselecteerd voor het WK in Canada. “Dat zijn allemaal Waalse spelers. Een beetje zoals bij de Rode Duivels: je
moet in het buitenland spelen om er bij te zijn”, weet kampioen Quetin, bij wie de opvolging intussen ook verzekerd is. “De twee kinderen zijn nog
iets te klein om te spelen, maar ze hebben wel al petanqueballen. Dat komt dus wel goed (lacht).”

Bij de vrouwen tripletten pakte Laila Smolderen van Olympia Heusden-Zolder, die met twee Waalse speelsters op het dolomiet kwam, zilver. Vorige
week werd zij al vice-kampioen bij de doubletten met Els Maes van Boekt.
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Kendra en Kiara tonen met plezier de gescheurde broek waarmee hun papa Gert Quetin Belgisch kampioen werd. (FOTO: SERGE MINTEN)
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Zoek een auto

BMW 520

€ 27990

VOLKSWAGEN GOLF

€ 9000

BMW 218

€ 20800

< >

 

Welke job zoek je?  

PROFESSIONELE VERKOPER BOUW W-VLAANDEREN
Isotrie

Ervaren Onderschrijver Auto/Fleet verzekeringen
Azuro

Superviseur de production
Schoeps Fromages

Adviserend Arts
Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Junior dossierbeheerder Loppem
SBB Accountants & Adviseurs

Bachelor voor Douane (Shift)
Federale Overheidsdienst Financiën

Master voor Douane
Federale Overheidsdienst Financiën

OPERATIONAL EXCELLENCE PROGRAM MANAGER
AT RECRUITMENT

Medewerker klantenservice Roeselare
Groep IDEWE vzw

Dit hybride alarmsysteem verovert België op

stormachtige wijze

Nieuw slim alarmsysteem
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Gezocht: Vijftigplussers om revolutionair hoortoestel te

testen

Gratis hoortoestel testen

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/7M068d4eCjt_1/site/166djimw/ad/1186170?
turl=http%3A%2F%2Ftrack.netofclicks.nl%2Fe8bd5976-
4e66-49d2-8402-71105aa84cbf)

De beste hotels in eigen land, maar dan héél erg

betaalbaar. Ontdek hoe via Secret Escapes

Hotels vanaf €59 euro
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