
Een Perfecte Avond 
 

Vrijdag 14 juni 2019 om 19.00hr was het verzamelen geblazen in het Koetshuis De 
Byckhove te Wijnegem voor het 15de Gala Diner Dansant van de Koninklijke Kring 
Mars & Mercurius vzw Club Antwerpen. Een lustrum dat zoals het hoort, gevierd 
werd op een aan haar luister aangepaste locatie. Een koetshuis van een echt 
middeleeuws kasteel in een prachtig parkt. En of de goden ons gunstig gezind waren : 
de eerste echte zomeravond van dit jaar ! 
 
Genietend van de milde avondzon werd het aperitief genoten op het terras. Of het nu 
cava was, of de homemade ice tea met gember en munt, zij werden begeleid door 
fingerfood en hapjes van een verfijnd palet dat reeds deed dromen van wat ons nog te 
wachten stond. En zo kon de Voorzitter, fier zijn gasten begroeten allen uitgedost in de 
mooiste kostuums en jurken. 
 
Eens aan tafel, en na de heilsdronk op de Koning, kon het feest echt beginnen en 
twijfelde niemand nog aan de verwennerij door dat bloemkoolsoepje met gerookte 
paling en een cappuccino van kervel, de kabeljauw met die fluweelzachte mousse van 
pastinaak, het licht gerookt iberico varkenshaasje met een perfecte cuisson, crème van 
butternut en gepofte krieltjes en zoveel meer. Dat alles gepaard, telkens met de meest 
aangename wijnen. 
 
En in de speech van de Voorzitter moest recht en eer gedaan worden aan zij die door 
hun inzet en moed deze avond hebben mogelijk gemaakt. De organisatoren van onze 
Club, maar ook de Chef en zijn keukenpersoneel verdienden een allerhartelijkst 
applaus. 
 
Tijdens het diner begeleide  DJ Luc de culinaire verwennerij met zachte achtergrond 
muziek. Nog even werd zij onderbroken voor het dessert. Onze twee jonge 
commandanten werden geroepen toen de ijstaart werd binnengedragen. Een sabel 
werd getrokken, en zij kregen de eer de taart aan te snijden. 
 
Nog even speechte de Voorzitter. Met dank aan de aanwezigen voor hun komst, en in 
de sfeer van deze paradijselijke avond werd de belofte luid en uitdrukkelijk 
uitgesproken dat het surplus voor de 16de Gala Diner Dansant zal gedragen worden 
door de Clubkas ! Onze penningmeester trok lijkbleek weg. 
 
DJ Luc zag zijn kans, en de Voorzitter mocht de dans openen. Een slow, een twist, een 
wals, een rock en roll, … ze volgden elkaar op, en nooit was de dansvloer leeg. Het 
draaide en zwaaide, een wervelende massa, wiegende, huppelende blije lachende 
vrienden en vriendinnen. Een DJ die zijn naam waardig is. En was er iemand die een 
bijzondere voorliefde had, het werd er gewoon tussendoor gedraaid. 
 
Ik kan het alleen maar samenvatten als een perfecte locatie met een perfect diner een 
perfecte DJ en dus als een perfecte avond. De afwezigen hadden zoals altijd meer dan 
ongelijk. En ten behoeve van onze Voorzitter : belofte maakt schuld en er zijn veel 
getuigen. 
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