SPORTIEF VERBROEDERD
Via het verbroederingscomité van Mâcon ontving de Sportclub Druivenstreek begin dit
jaar een uitnodiging om tijdens het tweede weekend van april met haar atleten deel te
nemen aan een voetbaltornooi in Mâcon . Een instelling voor volwassenen met mentale
beperkingen, l’ Esat d’Hurigny in de omgeving van Mâcon, zou in samenwerking met
Special Olympics France en met La Mutualité Française de Saône-et-Loire instaan voor
de organisatie.
‘Dit tornooi in het buitenland!’ was een unieke kans voor de Sportclub Druivenstreek om
zowel op sportief vlak als op gebied van integratie een grote stap vooruit te zetten. De
uitdaging werd aangegaan na onderzoek van tal van financiële en organisatorische
onzekerheden: wat zou dit kosten? sponsors en subsidies? begeleiding? verplaatsing?
Gelukkig vonden wij bereidwillige aanspreekpunten waaronder o.a. De Kruidenpot,
gekend van hun kruidenverkoop op de jaarlijkse gemeentelijke bloemenmarkt, en het
verbroederingscomité van Overijse.
8 April, een donderdagmorgen, was het zover. Twee busjes met een enthousiaste groep
mensen vertrok richting zuiden, richting zon, wetende dat er nog een groep supporters
de volgende dag hetzelfde zou doen. Ondanks het grijze regenweer zat de sfeer er
onmiddellijk in en verliep de heenreis zeer vlot. De opwachting en verwelkoming in
Mâcon was aangenaam en vriendschappelijk, een gevoel dat wij de dagen daarop nog
meerdere malen mochten ervaren. Bij de eerste verkenning in het Parc Nord de Mâcon
werden de sportvelden gekeurd en goed bevonden door onze spelers. Dit moment werd
door de plaatselijke pers vastgelegd op een foto, die op zaterdag de krant haalde onder
de titel ‘Leur coupe du monde’, hun wereldbeker. De organisatoren waren trouwens blij
dat België op dit internationaal tornooi vertegenwoordigd was door onze ploeg uit
Overijse, de verbroederingsgemeente met Mâcon.
Vrijdag, een vrije dag , was één en al verrassing. In de voormiddag stond een boottocht
op de Saône op het programma. Deze kippenvelvaart, enerzijds omwille van de scherpe
wind maar anderzijds omwille van de onnavolgbare schipperscapaciteiten, werd
begeleid door Lorane, Clément, Floran en Morgane, vier studenten toerisme. Er werd
gelachen en gezongen en sommige spelers mochten zelfs even het roer overnemen. Eens
terug in het plezierhaventje ging het richting stadhuis waar er officieel verbroederd
werd tussen de Sportclub Druivenstreek uit Overijse en de plaatselijke ploeg uit
Hurigny. De burgemeester-senator zelf wenste beide ploegen alle succes tijdens de
komende wedstrijden. Na de onvermijdelijke toespraken volgde een receptie,
aangeboden door het stadsbestuur. De typisch witte Mâconwijn viel echt in de smaak en
ook de glaasjes rode wijn waren op tijd leeg. Onze atleten hielden het bewust bij
frisdranken want zij moesten ‘s anderendaags in vorm zijn om te sporten.
In de namiddag volgde een toeristische rondleiding in Mâcon met toch wel enkele
onverwachte verhalen:

- de babytjes die in een draaiend wijnvat gelegd werden, de voorganger van de
hedendaagse schuif waar vondelingen worden ingelegd;
- de barbecue en het weggooien van borden bij een begrafenis;
- het houten huis ... enz.
Met beide ploegen samen aan tafel was de afronding van een tweede dag waar het
toeristisch luik ruim aan bod kwam en de verbroedering op vriendschappelijke basis
verder vorm kreeg.
Op zaterdag startte het voetbaltornooi onder een stralende zon. In de voormiddag werd
een evaluatieronde gespeeld om het niveau van de ploegen te bepalen. Enkel de
thuisploeg overklaste onze Sportclub Druivenstreek. De 5 – 0 nederlaag maakte
duidelijk dat de mannen van Hurigny in de A-reeks thuishoorden. De ploeg van Clamecy,
waartegen wij met 4-1 wonnen, verhuisde dan weer neer de C-reeks. In de uiteindelijke
eindfase met heen- en terugwedstrijd waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Geen
enkele ploeg kon ons tweemaal verslaan. Driemaal gelijkspel, éénmaal verloren met 0-1
in de laatste minuut, en één overwinning met 2-0 zorgde voor spanning tot het laatst.
Spijtig genoeg moesten wij op zondagmiddag met 0-3 het onderspit delven tegen
Neuville Bosmont, de uiteindelijke winnaar van de B-reeks.
Naast het sportieve was er ook amusement met op zaterdagavond een fuif met
demonstratie hiphop, breakdance. Op zondagnamiddag volgde een vrij moment met
bowling en bezoek aan de kelder van een plaatselijke wijnboer in Loché.
Voor het vertrek aan het sportcentrum Paul Bert werd er nog gezongen, gekust en
geknuffeld maar het was vooral een grote blijk van waardering en vriendschap voor
elkaar. Merci François, Pierre, Bruno, Clément, Morgane ... merci Mâcon.
Uit een korte terugblik kan de Sportclub Druivenstreek besluiten dat de ploeg
uiteindelijk verdienstelijk vierde werd in het tornooi van Mâcon en dat wij fier mogen
zijn op deze geslaagde sportieve prestatie. Dit belooft trouwens voor de komende
vriendschappelijke wedstrijd tegen Boutersem, de Happy Football-day in Hasselt en de
Special Olympics Belgium tijdens het hemelvaartweekend op de terreinen van
Oudergem.
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