
Ouderavond..... 
 

Als ouder van een 7 jarige knaap hoor je belangstelling te hebben voor wat zoonlief allemaal 

bezighoudt. Je hoort je te bekommeren om de activiteiten op de Ukkehut en je verwacht dat 

juf Rita jou als ouder zijnde regelmatig op de hoogte houdt van de activiteiten van zoonlief. 

Ook ontkom je er niet aan om je in te leven in de belevingswereld van zoonlief om in iedere 

geval zo nu en dan eens op gelijk niveau te kunnen communiceren. 

 

Als zoonlief  helemaal gek van voetballen is, vraagt dit van de ouders ook een heel stuk 

opoffering. Als je zaterdagochtend om 2.00 uur thuiskomt na een gezellige verjaardag van 

zwager Bram en je glimlachend naar je wekker kijkt en denkt 'jij hebt morgen een 

snipperdag', is zoonlief toch wel de grote spelbreker. Om precies 7.04 uur komt hij in 

volledige groen-witte uitrusting (inclusief kicksen) middels een sliding aanzeilen. Met de 

kreet 'voebaluhhhh’ betrad hij de slaapkamer. Ik had hierbij de indruk dat een kruising van 

Frank Masmeijer en Gabbertje binnen kwam zeilen, wat vooral een gevolg was van de 

geproduceerde decibellen. Je hebt nauwelijks het besef wat er gebeurt, maar de koude douche 

is compleet als je een stel noppen in je nek voelt. Deze aanraking met het schoeisel van 

zoonlief was des te schrijnender als je net hersteld bent van de lichamelijke gevolgen van een 

zuigzoen van tante Toos (81) waar je enkele weken eerder tegenaan liep. 

 

Opeens komen de gesprekken van gistermiddag weer naar boven: HSV F6 moest bestreden 

worden en zoonlief was hier helemaal klaar voor, maar pa kennelijk nog niet. Toch besef je 

dat je zoonlief wat mentale steun moet geven maar toch niet om 7.04 uur????  

 

Maar goed, er zijn natuurlijk altijd weer figuren die met uitspraken als 'de jeugd heeft de 

toekomst' proberen nog meer aandacht voor de jeugd te vragen. Maar als ik een flink stuk 

nachtrust in moet leveren voor een stukje voetbalplezier van dat onderkruipsel, zult u 

begrijpen dat mijn keuze makkelijk gemaakt is. Ach ja, je kunt met dergelijke opmerkingen 

wel proberen stoer te doen, maar de vertederende blik van een wereldburger van zeven doet 

je toch snel smelten. Je weet met veel moeite het verlaten van je warme bed nog tot kwart 

voor acht uit te stellen, maar dan ben je wel dusdanig getergd dat je eieren voor je geld kiest 

en deze zuivelproducten meteen maar doorschuift naar de ontbijttafel. Buiten was het nogal 

druilerig waardoor de wedstrijd mogelijk wel eens afgelast zou kunnen worden. Voor de 

zekerheid maar even naar Multitext pagina 329 kijken, maar helaas..............geen afgelasting 

of zou Van den Herik een uitzendverbod voor de afgelastingen hebben bewerkstelligd?? Je 

laat als goed bestuurder die knulletjes toch niet in de regen spelen, wat is dit voor een 

beleid??? 

 

Na een goed sportontbijt wordt het tijd om de auto te pakken en naar 'De Kiefthoek' te rijden. 

Het vertrek naar Heiloo verloopt geordend en op tijd (8.45 uur!!!). Na de moeilijk start is er 

eindelijk een positief puntje te melden.........geen file vandaag!!. In Heiloo aangekomen maar 

even de kantine opgezocht voor een warme bak koffie. Toen ik net de eerste teug wilde 

nemen voelde ik een harde klap tussen de schouderbladen die het onderste gedeelte van m'n 

kunstgebit bijna in het Heilooër bak leut deed landen. 'Hé kritisch lid, de broodjes al 

gesmeerd????'  Ik herkende meteen de vader van dat etterbakkie van nummer 17 die 

kennelijk op dit tijdstip een gooi probeerde te doen naar de populariteitsprijs van de vroege 

ochtend. 'De scheidsrechter is er al, zie ik' , zij hij, wijzend op een witte stok met rode banden 

die aan de kapstok hing. Een kleine glimlach kon ik niet onderdrukken maar het was duidelijk 

dat ik nog in de overgangsfase van ochtendhumeur naar ochtendhumor zat, waarbij het 

humeur nog duidelijk overheerste. Tot overmaat van ramp deelde deze man mij mede dat zijn 



zoon vanaf vandaag bij mijn zoon in het team zat omdat hij zo'n goede voetballer was. Nu 

heb ik niet het idee dat m'n zoon echt zo'n supertalent is, maar hij heeft er lol in en daar gaat 

het uiteindelijk om.  

 

De resultaten zijn ook niet bepaald hoopgevend (0-7, 1-8, 2-10) , waardoor de zwarte doos 

van dit team uitsluitend crashes bevat. Tot de spitsen Rozegeur en Maneschijn aan het elftal 

worden toegevoegd zal de negatieve spiraal nog wel een tijdje aanwezig blijven. 

 

Op het veld aangekomen zag ik zoonlief naast leider Kees staan..............hij was wisselspeler 

en dat kon er ook nog wel bij op de vroege ochtend. Die Kees snapt er ook weinig van als je 

een gretige voetballer langs de kant laat staan en dat etterbakkie van nummer 17 meteen maar 

in de spits posteert. Door deze handelswijze was de bewuste jeugdleider bij mij al net zo 

omstreden als die genetisch gemanipuleerde sojabonen. Toen het slachtoffer van het 

technisch falen me zag staan, kwam hij al aanrennen. 'Pap, mag ik een gulden???' Ik had niet 

de indruk dat de scheidsrechter deze munt nodig had om de toss te verrichten omdat de 

wedstrijd immers al volop aan de gang was, dus vroeg ik zoonlief in het kader van de 

budgetbewaking maar eens even waar deze gulden voor bestemd was. Het antwoord was 

simpel en daardoor vertederend : 'chippies kopen'. Nu heb ik altijd een gulden in m'n zak 

zitten die bestemd is om m'n boodschappenwagentje bij Albert Heyn op zaterdagmiddag in 

beweging te krijgen, maar om zoonlief even op afstand te houden was deze kleine 

budgetverschuiving zeker verantwoord te noemen. Ik legde het muntstuk zonder morren in de 

koude hand van zoonlief in de hoop dat hij een tijdje weg zou blijven.  

 

Aan het aanschouwen van het voetbalspel kwam ik echter niet toe omdat ik merkte dat het 

gebak, de zoute haringen, slaatjes, bitterballen, gevulde eieren, het bier, de wijn en al het 

andere wat ik bij zwager Bram de vorige avond had geconsumeerd, in heftig conflict met 

elkaar waren gekomen waardoor m'n maag de kenmerken van een slagveld begon te 

vertonen. Gele en rode kaarten waren zinloos omdat het niet meer uit elkaar te halen was. Dit 

is toch vreemd als je bedenkt dat al deze artikelen de nacht in goede harmonie hadden 

doorgebracht, maar het schijnt bij de meeste huwelijken 's nachts nooit fout te gaan waarna 

overdag meestal de uitbarsting volgt.  

 

Het leed werd nog verergerd toen ik opmerkzaam werd gemaakt op het feit dat zoonlief met 

een zak chips bovenin een ballenvanger zat en niet meer naar beneden durfde. Nu is mijn 

atletische vermogen te vergelijken met dat van een wuivende prins Claus in de gouden koets, 

wat het voor mij onmogelijk maakte met een van streek zijnde maag en in driedelig grijs in 

een ballenvanger te klimmen. Hierdoor was ik op assistentie aangewezen. Gelukkig was 

leider Kees vroeger bij de mariniers geweest, waardoor deze het eveneens van streek geraakte 

hummeltje uit de ballenvanger haalde. 

 

Door alle narigheid had ik van de wedstrijd nauwelijks iets gezien terwijl de strijders reeds in 

de kleedkamer aan de limonade zaten. Om m'n maag wat op orde te brengen bestelde ik een 

lekker biertje (zonder problemen om 10.15 uur te koop!!). De vader van dat etterbakkie van 

nummer 17 had me echter alweer in het vizier en met de opmerking 'Wat kan die zoon van 

mij voetballen he' werd m'n maag opnieuw danig op de proef gesteld. Door een instemmend 

knikje zorgde ik in ieder geval voor een flinke grijns op z'n gezicht, waardoor ik dan eindelijk 

eens een heldendaad had verricht. De rust van een voetbalwedstrijd duurt korter dan de tijd 

die ik nodig had om tot geestelijke rust te komen. De groen-witte shirtjes waren al weer op 

het veld te zien waardoor ook ik weer het veld op moest. Zoonlief was na z'n hoogtestage 

inmiddels in de ploeg gekomen en maakte een gretige indruk Ik kon niet helemaal vatten 



welke positie hij innam, maar dit schijnt op deze leeftijd nog niet belangrijk te zijn. De stand 

was 1-1 dus het was spannend!!! Zou het dan toch gaan gebeuren???? Zou de eerste 

overwinning vandaag worden bereikt???? 

 

De spanning werd me teveel waardoor m'n maag weer begon op te spelen en ik ook een acute 

aanval van diarree kreeg, waardoor ik me naar het sanitair moest spoeden. Ik voelde me knap 

benauwd waarbij het leek of ik bekneld zat in een paddentunnel. Na een marathonzitting op 

het toilet was ik redelijk van alle klachten bevrijd en kon ik me op gaan maken voor een 

spannende apotheose van een leuke wedstrijd. 

 

Bij terugkomst op het veld bleek de wedstrijd echter net afgelopen te zijn en zag ik zoonlief 

op de ranke schouders van zijn ploeggenoten zitten. De hoogtevrees was kennelijk acuut 

voorbij. Vragen wat dit te betekenen had was overbodig omdat de vader van dat etterbakkie 

van nummer 17 reeds met het antwoord kwam: '1-2 voor Berdos door een doelpunt van je 

zoon, wat een voetballer is dat joch!!' 

 

De gedeelde malaise van de afgelopen weken maakte plaats voor een stukje opgetogenheid 

en alle kritische kanttekeningen in de richting van het weer, de vroege aanvangstijd, 

medespelers, ouders, leiders, trainers en bestuur werden ingeslikt....................'We are the 

champions!!!' klonk het uit de kelen van youngsters die enkele weken eerder nog met 'aap', 

'noot' en  'Mies' aan de slag zijn geweest., maar in tijden van voorspoed kennelijk al 

grensoverschrijdend bezig kunnen zijn. Ook de vaders en moeders gingen mee in het 

feestgedruis en de dozen met snoep waren niet aan te slepen. 

 

Na al het feestgedruis kwam de realiteit al weer snel waarbij ik de wekelijkse estafette langs 

de schappen van de Zaanse grootgrutter nog moest maken. Helaas had ik geen losse gulden 

meer waardoor opnieuw een tijdrovende wisseltruc moest worden uitgevoerd. Maar het gekke 

was dat ik hier alle energie voor had en een supergevoel had. 

 

O ja, volgende week is die ouderavond van Berdos. Hebben we nog wat te vragen of op te 

merken? Nee, niet echt, het is een toffe sport voor die jongens en de sfeer is goed!!  Ach, met 

wat ouderlijke tolerantie vangen we dat etterbakkie van nummer 17 ook wel op. En ook leider 

Kees is een kei!! Alleen die aanvangstijd, kan daar nu niet iets aan gedaan worden???? Wat 

ben ik mild deze keer........zal dit door die 2-1 overwinning komen???? 

 

Een kritisch Berdoslid 

(naam bij de redactie bekend) 

 


