
F3K BK te Haaltert 03/06/2012
Het verhaal begint op de jaarlijkse meeting in Hofstade, waar de medailles worden uitgerijkt en m.i. het belangrijkste, de plannen worden gesmeed waar en
wanneer we de wedstrijden voor het volgende seizoen gaan vliegen.

Eigenlijk hadden we al een lijst van alle wedstrijden opgeschreven tot dat er een vriendelijke man zijn club kwam aanbieden voor het organiseren van een F3K
wedstrijd. Deze man, Willy Bogaert, straalde van enthousiasme en ik kon me er niet van weerhouden om toch wat te gaan schuiven met data om te proberen
een dag te prikken voor deze wedstrijd. Na een vijftal keer heen en weer gelopen te zijn tussen het dynamische duo Sacha/Frederic en de enthousiaste club
vertegenwoordigd door Willy werd er door de taalbarriere heen een akkoord gemaakt om de wedstrijd op 3 juni te laten plaatsvinden.

Het zou de derde wedstrijd van het jaar worden en we keken er zeer hard naar uit. Tot nu toe hadden de twee vorige wedstrijden last gehad van de
weergoden. In Diest moesten we stoppen omwille van regen en in Andenne moesten we schuilen voor hagelbollen en bliksem inslagen. Haaltert moest en zou
een mooie dag worden…

Zondag 3 juni brak aan. Ik was vroeg op, rond 6:00 en merkte dat het weer niet echt schitterend was. Ach ja, het kan alleen maar opklaren dacht ik. Zo slecht
waren de voorspellingen toch niet? Of wilde ik de waarheid niet onder ogen zien?

In ieder geval, ik ging op pad en werd ter hoogte van Brussel geconfronteerd met enorme stortbuien. Het was levensgevaarlijk op de weg, getuige een tweetal
ongelukken die ik tegenkwam.

Uiteindelijk kwam ik aan op de terreinen van de club ‘The Little Wings’, thuis-club van opkomend talent Steven Deweerdt. Je moest naar de club rijden via
een zandweg die eigenlijk enkel goed bereikbaar was met een traktor omwille van de overvloedige regenval.

Een mooi terrein, juist groot genoeg, gelegen op iets wat een heuveltje kan genoemd worden. Geen kantine, wel een party tent en regen, nat en nogmaals
regen. Voila, handjes schudden, mensen begroeten, praten over het slechte weer en wachten tot iedereen er was.

Zei ik dat er geen kantine was? Ik moet me vergist hebben. Opeens komt daar een karavaan mensen aan en in no-time zetten die een caravan neer, een
katering dienst en wat nog meer. Ik kon mijn ogen niet geloven, iedereen deed zijn best om er een gezellige boel van te maken. Geweldig om te zien!

Spijtig van het weer, er kwam geen einde aan de regen. Tegen de middag was er een beetje hoop. Ik bereidde de rondes voor in de club caravan en handelde
de inschrijvingen af, maar toch bleef het regenen.

Op de middag hebben we ons te goed gedaan aan de BBQ, die vlot georganiseerd was. Maar toch, het regende nog steeds.

We hebben besloten om rond 13:30 een vergadering bijeen te roepen. Er werd democratisch (unaniem) beslist om de wedstrijd af te gelasten… spijtig, maar
de weergoden waren ons niet goed gezind.

Voor we naar huis vertrokken werd er toch nog een mooie groepsfoto genomen. Bekijk deze foto goed, want hij bevat enkel die-hard F3K freaks, die elk
weertype trotseren om naar een wedstrijd te gaan!

Nogmaals enorm bedankt aan al die helpende handen op de club en ik ben er zeker van dat we volgend jaar een droge, mooie, warme datum kiezen voor de
F3K wedstrijd te Haaltert.

Cheers, Johan

Die hard F3K feaks


