
10 jaar Dany 
 
Waarde Okrachianen, 
Beste petankers, 
 
We zijn hier op de laatste petanque-woensdag van de maand juni samengekomen 
om de viering van een jubilaris.   
 
Een tiental jaar geleden was er in Deinze en omstreken veel commotie omtrent 
een gewestelijke voetbaltrainer die ongeveer alle bekers en kampioenschappen 
had gewonnen in de  parochiale afdelingen met de gemeente Machelen. Zelf al  
een gelauwerde voetballer in de periode tussen de 2 wereldoorlogen, schakelde 
hij snel over naar het trainerschap om zo zijn mager loon te kunnen opkrikken 
met lucratieve premies (werden in ‘t zwart betaald want toen kon dat nog) en 
royale giften in natura. 
 

Toen de jaren des levens begonnen door te wegen en lopen, shotten, springen, 
staan en weer doorgaan (oei da’s een andere tekst) moeilijker en moeilijker 
werden moest hij noodgedwongen op zoek gaan naar een andere business om zijn 
maanden af te ronden. 
  

En kijk, de wijk “Kasteellaan” organiseerde een kermistornooi “petanque”.  Onzen 
Dany, want over deze okrachiaan – jubilaris gaat het wqarfde petankers,  d’er 
naartoe vol met nieuwe ideeën in z’n hoofd.  
 

Een vlugge babbel met de verantwoordelijken en onzen Dany naar huis met een 
hersenpan (of wat er toen nog van overbleef) vol nieuwe uitdagingen en met 
dollartekens voor de ogen. Een ganse avond en een stuk van de nacht heeft hij de 
oren van z’n lieve echtgenote Edith afgezaagd met zijn plannen: we moeten een 
andere locatie vinden voor die petanqueclub, d’er moeten meer leden zijn, d’er 
moet een volwaardige kantine en sanitair voorzien worden ... 
  

Al deze ideeën die zo wat een gelijkenis vertonen met de structuur van een 
voetbalploeg heeft hij met veel enthousiasme en kalmte (dit moet ergens een 
foute inlichting zijn) de leden van het bestuur van “Petanque Kasteelllaan” 
overdonderd. Die mensen wisten niet waar ze het hadden! De Messias (voor 
anderen de Profeet) was terug op aarde!  Hij vroeg zelfs een nieuwe 
nummerplaat aan voor zijn wagen met PDG erop….!!! 
 

Gedurende jaren werd er hard gewerkt. 
* Rekrutering van een bende OKRA-oudjes van Astene die, nog niet wetend waar 
ze aan begonnen toen ze hun speelkaarten en domino’s vaarwel zegden, zich hals 



over kop lid lieten maken voor een woekerbedrag dat de “club” (lees Dany) rijk 
zou maken.  
* Harde gesprekken met het gemeentebestuur van Deinze over een moderne 
locatie met alle noodzakelijke infrastructuur en technische snufjes. Wi-fi 
connectie, ruime parking, fitnesszaal, massagetafels, volledig moderne sanitaire 
voorzieningen met collectieve inloopdouches voor na de wedstrijden, mooie bar 
met hedendaagse muziek en videoschermen voor de projectie van internationale 
petanquewedstrijden en een ruime keuze aan dranken. 
* 24 pleinen met verschillende ondergronden om zich te kunnen voorbereiden op 
alle mogelijke pleinen die je in de provincie en daarbuiten bij deelname aan 
tornooien kon tegenkomen, liefst overdekt EN verwarmd om ook in de winter 
verder te kunnen oefenen en spelen. 
* Een volledige omkadering van de club met niet alleen een voorzitter, want dat 
was hij al na 1 (EEN) jaar in de club, maar ook een trainer voor de schutters, een 
trainer voor de “pointeurs”, een fysiotherapeut, een secretaris, hippe en sexy 
bunnygirls voor de barbediening en opwarming van de toeschouwers in de 
overdekte tribunes. 
  

Het heeft jaren geduurd!  
Maar zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, zijn inzicht, zijn toewijding, zijn zin 
voor compromissen, zijn legendarische kalmte.... hebben ertoe bijgedragen dat 
het gemeentebestuur beu van zijn zagen en memmen, uiteindelijk heeft 
toegegeven op alle punten. 
  

*  De OKRA 55 + sers mochten aansluiten ...  maar gratis,  
*  Las Vegas (voor Dany toen nog synoniem van luxehotels, goktenten, 
wereldsterren van de showbusiness en bergen goud) stopte met haar 
activiteiten. Daardoor kon de petanqueclub gebruik maken (en dit zeker nog tot 
2019) van de bestaande infrastructuur en kantine. Wel met een parking, bar en 
sanitair, maar zoals voor een voetbalploeg: dus basic! 
* De stad Deinze heeft 12 pleinen bekostigd en voor de winter de toelating om 
op de pleinen van ‘t OCMW (ja wat wil je, we zijn toch OKRA-tjes en dat past bij 
OCMW ) te spelen op woensdag namiddag, 
* Dany was en bleef voorzitter, de andere benoemingen werden beperkt tot 
leden van ‘t bestuur, zodat Dany met ijzeren Tatcherhand (vandaar z’n bijnaam: 
the iron man)  als een volwaardige despoot over de club kon regeren. 
  

Beste OKRA petankers, enkelen onder ons zijn uitverkoren om wereldleiders te 
worden. Enkelen onder ons blijven verder bestaan in de geschiedenisboeken. 
Enkelen onder ons laten sporen na in deze wereld. 
  



Dany is zo iemand!  Niet alleen als een naar alle kanten springende gummybal of 
een  biepbiep-roadrunner, maar als iemand die gedreven is in alles wat hij doet 
en zeker niet voor eigen roem of rijkdom, maar als je hem ziet glunderen na een 
feilloos georganiseerd  OKRASTENE  tornooi, overwinningen van zijn 
azuurblauwe garde in diverse tornooien in de provincie, dan weet je dat je een 
voorzitter uit de 1.000 hebt en dat je het verdomd  goed getroffen hebt om in 
deze club verzeild te zijn geraakt. 
 

Dany, vanwege alle (of misschien bijna alle) leden: dank je wel en we wensen je 
nog vele jaren voorzitterschap! We weten wat we hebben maar we weten niet 
wat we zullen krijgen in de toekomst. Is het een andere en een betere zoveel te 
beter, maar het ‘t zal toch een straf iemand moeten zijn om jou te kunnen 
overtreffen in alle domeinen! 
   
  
 


