
In de Ban van de Bal 

Deel 1 : De Reisgenoten 
 
 

 

Het verenigingsleven blijkt hier ook te zijn stilgevallen. Na een korte 
rustperiode zetten ze hun tocht verder en besluiten ze zich richting de 
Rivier met de Grote Sluizen te begeven. De waterkant is meestal een 
verzamelplaats van allerlei mensen en culturen. Hopelijk hebben ze 
daar meer geluk. 

 

Al snel beslissen de reisgenoten om zich van het pad langs de rivier af 
te wenden en de beschutting van het veiligere bos terug op te zoeken. 
Elsy neemt de leiding, maar het blijkt in het bos niet zo simpel te zijn 
om de juiste weg te vinden. Het ene kronkelende paadje na het 
andere kruisen elkaar en het genootschap verliest hier veel tijd door 
telkens in rondjes te lopen, waarbij ze hun ogen en oren moeten 
openhouden voor wild crossende bosbewoners, op zijn minst een 
riskante passage. 

 

 

De reisgenoten staan plots voor een tweesprong, links wacht enkel de 
zwarte duisternis, maar als ze rechts voor zich uit kijken zien ze in de 
verte een gloed die de ganse omgeving lijkt te verlichten. Wanny en 
Gerry twijfelen niet lang en volgen het pad der verlichting. De andere 
reisgenoten volgen gedwee. 

 

 

Ze bereiken nu de terreinen waar men steeds jongeren van de Olense 
Gouw kon terugvinden, enerzijds een mooi gebouw waar elke zondag 
de kinderen van de Gouw zich konden uitleven, Elsy en Gerry hebben 
hier nog mooie herinneringen aan,  prachtige terreinen waar kon 
gevoetbald worden en dan natuurlijk de Grote Feestarena, het Mekka 
van het uitgangsleven in vroegere jaren. Als onze reizigers er 
passeren zien ze een voetbaltrainer met zijn discipelen enthousiast 
bezig op één van de terreinen, een eerste teken dat er van het 
clubgevoel toch iets is overgebleven. Voor de rest lijkt alles stil en 
verlaten. De Grote Feestarena lijkt al jaren niet meer gebruikt te zijn. 
Wanny pinkt een traan weg. 

 



 

De eindmeet komt in zicht, en wat ze dan horen en zien stemt onze 
reisgenoten tevreden : joelende en spelende kinderen die plezier 
hebben in hun voetbalspel, enkele ouders die langs de kant staan te 
supporteren, trainers die met doelen, stokken en ballen sjouwen, de 
boys van de groendienst die het gras aan het maaien zijn en bijna 
vechten wie er met de tractor mag rijden, een vrachtwagen arriveert 
net volgestapeld met dozen wafels, Gilbo en Gerthrandir buigen zich 
over enkele bouw- en renovatieplannen waarbij ze de goden ter hulp 
lijken te roepen, Arlowin is hoopvol nog een nieuwe speler aan het 
inschrijven, enkele gulle en begeesterde sponsors zijn hun 
reklamepanelen en –doeken aan het ophangen, de Kroniekschrijver 
doet nog even een update van de website,  kortom er is terug leven in 
de brouwerij.  

 

Om de Rivier met de Grote Sluizen te kunnen bereiken wacht hen een 
spannende tocht waarbij ze in het eerste gedeelte erg voorzichtig 
moeten zijn om niet te worden opgemerkt door de vele wilde dieren 
die hen hier omringen. Muisstil en onopgemerkt bewegen ze zich 
voort tussen uitgehongerde wilde ezels, mearas en nandoes, om nog 
maar te zwijgen over de vele roofvogels die constant rondcirkelen op 
zoek naar een prooi. 

 

 

Deze uiterste hoek van de Gouw heeft ons reisgenootschap niet 
zoveel bijgebracht. Overal lijkt het leven te zijn stilgevallen. Waar zijn 
al die lachende en feestende mensen gebleven, het blijft voorlopig 
een mysterie. Na wijs overleg en in consensus beslissen ze om de 
Stedelijke Baan terug te kruisen en hun zoektocht verder te zetten 
richting het vroegere feestcentrum van de Gouw. 

 

 

Vrijwel onmiddellijk na de grote oversteek bevinden ze zich op een 
smal pad dat kronkelt tussen op het eerste zicht groene weiden, maar 
schijn bedriegt. Deze groene weiden zijn slechts de bovenste laag van 
een moerasgebied waarin enkele tientallen jaren geleden een 
volledige voetbalclub in verdwenen is. Niemand weet nog precies 
waar het veld lag, niemand schijnt ook nog te weten wat de naam van 
de club was. Vandaar dat men momenteel spreekt van het 
Verdronken Veld aan de Rivier met de Grote Sluizen. 

 



 

Zijn er echt geen betere plaatsen in de buurt en vooral voetbalclubs 
waar het sociale leven al terug zijn normale gang van zaken heeft 
opgepikt? Is dit hoe alle verenigingen gedoemd zijn verder te moeten? 
Nieuwsgierig hoe het er in de rest van de wereld aan toegaat, 
besluiten de bestuurders van de Olen United gilde om een delegatie 
van 4 avonturiers de wijde wereld in te sturen, erop hopend dat ze 
ergens iets of iemand vinden die hen het afgezwakte clubgevoel terug 
kan laten ontdekken. Patügas, de magiër, wordt vergezeld van 
Wanny, Elsy en Gerry als reisgenoten. De Wijze Raad van 3, Gilbo, 
Gerthrandir en Arlowin blijven samen met de kroniekschrijver en 
blogger van de gilde, Koltien Bonham, achter om de dagelijkse 
werking van de club actief te houden. 

 

De tocht gaat verder, tussen statige standbeelden en verlichte bomen, 
de kerstsfeer schijnt er al wel te heersen, maar toch ligt de omgeving 
er verlaten bij. 

 

 

En verder gaat de tocht, langs het Ukkenpad tot in het Geboortebos. 
Elke bewoner van de Gouw heeft hier zijn eigen boom, met de nodige 
verscheidenheid, gaande van een kleine rosse struik tot een statige 
eeuwenoude eik, sommige voorzien van een naamplaatje. Men zegt 
wel eens dat wargs soms op hun baasje beginnen lijken, de vloek van 
Covidor heeft duidelijk een gelijkaardig effect op bomen. 

 

 

Ze komen nu in het meer bosrijke gebied van de Olense gouw terecht 
en naderen stilaan de Gilde der Meren. De lange baan biedt hen 
weinig beschutting en ze haasten zich ongerept verder. 

 



 

En verder gaat de reis, dwars door eindeloze velden. Ze nemen wel 
een enorm risico want nu zijn ze totaal onbeschut. In de verte horen 
ze een bende huilende wargs. Hebben ze hun spoor geroken, of zijn 
ze verklikt door de kraaien die boven hun hoofden blijven 
rondcirkelen. Patügas spoort de anderen aan en in looppas maken ze 
zich uit de voeten. 

 

 

Uiteindelijk komen ze toch op het rechte pad terecht waarna de Stad 
der Titanen opdoemt tussen de statige eiken. De Stad der Titanen 
was eens het centrum van de sportbeoefening in dit deel van de 
Gouw. Nu lijkt het meer op een desolate ruïne waar de tijd eeuwen stil 
is blijven staan. Een statige tribune is nog de enige getuige van het 
roemrijke voetbalverleden. Patügas vindt een achtergelaten baseball 
bat, die hij besluit mee te nemen. Hij kan er misschien nog een 
toverstaf van maken. Wie weet komt die nog wel van pas op het 
vervolg van hun reis. En opnieuw heel veel mensen met wargs, 
vreemd, de spionnen van Covidor blijken zich verspreid te hebben 
over de ganse Gouw. 

 

 

De reisgenoten zien het momenteel vrij somber in, maar toch trachten 
ze de moed erin te houden en de toekomst positief tegemoet te zien. 
6 terreinen zijn ze ondertussen gepasseerd, met slechts op één plaats 
een klein sprankeltje hoop.  

 

 

De teleurstelling is echter groot, alle eet- en drinkgelegenheden zijn 
afgesloten. Ze zullen het moeten doen met hun laatste sneetjes 
brood. Gerry heeft nog een verrassing in zijn knapzak zitten en tovert 
enkele lekkere flesjes Odlo Hivernum tevoorschijn. Gezeten op een 
bank aan de illustere aloude kapel die de Gedoviba Gouw begrenst 
besluiten ze hier de nacht door te brengen. Al gauw zijn ze alle vier in 
diepe dromen verzonken. 

 



 

 

Langs een aantal kronkelende wegen zijn onze reisgenoten 
ondertussen stilaan begonnen aan de terugkeer naar hun thuisbasis. 
Ze hebben nog een redelijke afstand te overbruggen. De sfeer is 
redelijk bedrukt maar ze geven toch niet op en dapper zetten ze hun 
tocht verder. Gerry gaat zelfs zo ver dat hij de aanzet voor een lied 
maakt. Maar zover reikt het enthousiasme van Wanny, Elsy en 
Patügas niet. 
 

 

 

De doortocht langs de Heuvels der Vergeten Zielen verloopt blijkbaar 
rustig. Niets is echter minder waar. Vanuit de omliggende tuinen 
worden ze plots omsingeld door Donkerlanders die hun spoor gevolgd 
moeten hebben. In eerste instantie heerst er een paniek en vrezen ze 
voor hun leven. Patügas heeft zijn gevonden baseball bat al klaar. De 
schrik blijkt echter nergens voor nodig te zijn wanneer de 
Donkerlanders hun reactie verklaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Een klein gebouw trekt plots hun aandacht. Om de één of andere 
reden creëert dit gebouw een zekere aantrekkingskracht.  Heeft de 
vloek van Covidor hiermee te maken ? Is dit één van zijn geheime 
schuilplaatsen ?   
 
 
 
 
 

 

 

Het land wordt al maanden geteisterd door de regelmatige invallen 
van de troepen van Covidor. Ook de Olen United gemeenschap lijdt 
onder deze niet ophoudende golf van aanvallen van deze onzichtbare 
vijand, voetballen kan niet meer, de kantines zijn allen gebarricadeerd 
en iedereen heeft schrik om een gezellig avondje te buurten bij zijn 
vrienden.  

 



 

De volgende ochtend worden ze abrupt gewekt door een welstellende 
boer die met zijn kudde alpaca’s voorbij komt gewandeld. Ze hebben 
duidelijk heel vast geslapen, de Odlo heeft hen kennelijk goed 
gedaan, en na een kattenwasje besluiten ze verder te trekken in 
noordelijke richting. 

 

 

Linda de fee is dan toch niet de boze fee en blijkt haar Donkerlanders 
met een gelijkaardige opdracht opgezadeld te hebben. Zij hebben 
deze keer de oversteek van de Rivier met de Grote Sluizen  wel 
durven maken en zoeken nu eveneens met de moed in de schoenen 
toenadering tot onze reizigers. Na wijs beraad besluiten ze samen de 
tocht verder te zetten naar hun thuisbasis, wel in aparte groepjes van 
4. 

 

 

Na een tocht van enkele uren bereiken ze zonder problemen langs 
glooiende weiden en door een donker en prachtig bos, hun eerste 
stopplaats, namelijk het aloude terrein van de bewoners van de 
Gedoviba Gouw. Het is er stil en verlaten. Op de omliggende velden 
slechts enkele grazende schapen en mearas, de nakomelingen van 
de mythische paarden uit de tijd van wanneer de dieren nog spraken, 
op de achtergrond enkele krijsende kraaien, in de verte een 
wandelaar met zijn warg, een dier dat lijkt op de kruising van een 
reuzenkat en een wolf, en wat ze op hun tocht nog talloze keren zullen 
zien. Om de één of andere reden is de wargpopulatie in de Gouw de 
laatste maanden exponentieel toegenomen. Zijn dit spionnen van 
Covidor die op deze manier de controle op de wereld tracht te 
houden. De toekomst zal het hen leren. 

 

 

Grote vluchten kraaien cirkelen boven hun hoofden terwijl het steeds 
donkerder wordt. De honger begint te knagen. Het wordt tijd om 
stilaan een veilige plaats te zoeken waar ze de nacht kunnen 
doorbrengen 

 



 

En dan zien ze onverwacht een imposant gebouw tussen de Heuvels 
der Vergeten Zielen opdoemen. De plaats lijkt op een bijeenkomst van 
alle wijze ouderen van de Gouw, die gezellig zitten te keuvelen, te 
kaarten en schijnbaar onbezorgd zitten te genieten van het zonnetje in 
deze koude dagen. Terwijl de reisgenoten rustig voorbij wandelen 
voelen ze zich genoodzaakt om even te wuiven, waarna de bewoners 
met zijn allen synchroon terug wuiven. 
 

 

 

Gelukkig redden ze de oversteek, en uitgeput komen ze aan bij hun 
volgende voetballocatie. Tenminste waar deze vroeger was, want het 
Verdwenen Land van de Eeuwige Vrijgezellen blijkt volledig bebouwd 
te zijn door enkele majestueuze huizen. Nostalgisch staan ze even stil 
bij de plek waar ooit, zoals op zovele plaatsen, de kantine minstens 
even belangrijk was als het voetbalterrein. Komt dit ooit nog terug ? 
Zullen ze ooit nog 3de en 4de helften spelen ? 

 

Op een zonnige doch koude winterochtend, het moet ergens 
omstreeks kerstmis zijn, trekken ze de wijde wereld van de Olense 
gouw in, gewapend met stevige wandelschoenen, een schoofzakske, 
een gevulde drinkbus en vooral een positieve spirit, op zoek naar het 
ideale clubgevoel. Ze besluiten in westelijke richting te vertrekken, het 
aloude treinspoor volgend dat hen uiteindelijk langs alle illustere 
voetbalclubs in de nabijheid zal moeten leiden.  

 

 

Enkele uren later is het hen gelukt en bereiken ze eindelijk de Rivier. 
Een rustige wandeling langs de Rivier doet hen allen weer tot rust 
komen. 
Patügas als leider van de groep, denkt er even over om de Rivier met 
de Grote Sluizen over te steken maar het wordt al snel duidelijk dat dit 
geen optie is. Aan de overkant van de rivier houden de Donkerlanders 
van Linda de kwaadaardige fee de wacht, er stellig van overtuigd 
geen zinvol levend wezen op hun grondgebied toe te laten.  

 



 

Dan arriveren ze aan het vijfde voetbalterrein van hun missie, dat 
momenteel gekend staat onder de naam het Drieorendal. De legende 
achter deze naam tart elke verbeelding en er heerst nog steeds een 
geheimzinnige waas omtrent deze legende, zo geheimzinnig dat 
niemand de echte waarheid kent of durft na te vertellen. 

 

 

Het lijkt of ze in een streek met kunstsmeden zitten : zo goed als elk 
huis heeft hier een zelfontworpen brievenbus, gemaakt uit ijzeren 
restanten en oude gebruiksvoorwerpen. De tocht biedt momenteel 
weinig afwisseling, en brievenbussen spotten is op deze weg zowat 
het enige waar de reisgenoten zich mee kunnen amuseren. 

 

 

Na een zenuwslopende trip bereiken ze uiteindelijk de Stedelijke 
Baan, een weg tussen 2 voorname steden in de Gouw, waar enerzijds 
Queen Pula en anderzijds Dame Sefa de scepter zwaaien. Deze baan 
is ook het traject waar de troepen van Covidor regelmatig 
patrouilleren, dus oppassen geblazen. Ze kunnen echter ongezien en 
ongedeerd de Stedelijke Baan oversteken waarna ze hun weg 
verderzetten richting de Rivier met de Grote Sluizen. Op dit moment 
beseffen ze nog niet dat ze hiervoor het moeras van de Verdronken 
Velden dienen te doorkruisen. Dat zal hen echter snel duidelijk 
worden. 

 



 

Ze bevinden zich nu op de Weg der Beelden en Kapellekes. De 
duisternis treedt stilaan in, en wandelend tussen de vele huizen met 
kerstlichtjes roept dit toch een aangename sfeer op. Waar is de tijd 
dat de spelende kinderen van de buurt hier nog de volledige straat in 
beslag namen? 

 

 

Plots staan ze te midden van een gemeenschap, gekenmerkt door 
een aantal huisjes dicht tegen elkaar, allemaal hetzelfde uitzicht, 
allemaal een gelijkaardig tuintje, steeg na steeg. Met deze bewoners 
zouden ze wel eens een praatje willen slaan, maar ze realiseren zich 
dat ze in feite niet genoeg tijd hebben om met deze gezellige mensen  
te verbroederen, en haasten zich verder dwars door het dicht 
bewoonde gebied. Ze worden daarbij gevolgd door honderden ogen, 
verdoken van achter de vele vensters. 
 

 

 

Onaangekondigd en tot ieders verbazing komen ze op een open plek 
en staan ze plots midden in de Groene Tuinen. Duidelijk een erg 
populaire plek, een majestueus gebouw omringd door een slotgracht, 
verlichte kerstbomen, mensen die aan en af lopen, wellicht vinden ze 
hier ook wel iets om te eten. 
 

 

 

Aan de grot net voor ze de Weg der Oevelen dienen over te steken 
nemen ze nog even een rustpauze, vooraleer het schier onbekende 
oostelijke deel van de Gouw te gaan verkennen. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
SLOT 
 
De reisgenoten worden met open armen ontvangen. Wanny, Gerry en Elsy willen zo snel mogelijk een 
feest organiseren, maar daar zullen ze toch nog even mee moeten wachten. Er zijn zeker nog een aantal 
stappen te nemen maar dit biedt zeker perspectieven. Het is duidelijk, het zal een kwestie van tijd worden, 
maar op termijn komt het allemaal goed… 
 
Wie niet kan wachten op het vervolg van deze saga kan reeds een pre-order maken op de volgende delen, 
die in de loop van volgend jaar zullen verschijnen :  
Deel 2 : De Twee Kantines 
Deel 3 : De Terugkeer naar 3de Provinciale 
 
Let op: iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten is absoluut zeker 
GEEN toeval. Meent u een zekere gelijkenis te herkennen en wil u een klacht indienen, dan kan dat, maar 
wij gaan er enkel eens ferm mee lachen ! 
 
Koltien Bonham, Kroniekschrijver van de Olen United gilde 
Nagelezen en gecensureerd door Patügas de magiër 


