Schrijf een stukje voor mij Franz (68)

Slingeraap
Af en toe is het wel leuk om te vertoeven op de dinsdagavond in het Paviljoen op de Bredius.
Men ontmoet oude makkers en na de training op het trainingsveld in de Mariahoeve komen
spelers binnen druppelen. Eerst nemen ze een drankje en na verloop van tijd vertrekken ze
naar kleedkamer 1 om te douchen. Niet iedereen doet dat, want sommige spelers gaan
ongewassen naar huis. Ze voelen zich op een bepaalde manier niet op hun gemak in
kleedkamer 1. Het advies aan het bestuur van sc Muiden is om kleedkamer 2 te openen voor
deze verlegen spelers.
Wat ook opvalt is dat de spelers onderling communiceren via hun I-phones. Ze laten elkaar
erotische plaatjes zien en vooral een speler, die op de grote vaart zit, is grootleverancier van
dit soort plaatjes. Er wordt gelachen en gesnotterd. Ook tonen de spelers betrokkenheid met
het wel en wee in de natuur. Een actueel onderwerp is het voortbestaan van de slingerapen.
Het voortbestaan van deze apen wordt bedreigd doordat er een tekort is aan een Verboden
Vrucht. Vooral de mannetjes hebben hier last van. Normaal zorgt deze vrucht er voor dat de
voortplanting voorspoedig verloopt, maar door het tekort ontstaat er een soort
cementvorming in hun zaadleiders. En om deze reden zet de dinsdagavondgroep zich in om
de vrucht weer in het oerwoud terug te brengen. Van iedere verorberde consumptie gaat er
10 eurocent naar het Slingerapenfonds.
Ook de gespeelde muziek tijdens het gezellig samenzijn speelt een rol. Bijvoorbeeld! Tranen
rollen over de wangen als het lied “Je loog tegen mij” van Harry Slinger met Drukwerk
gedraaid wordt. De tekst van het liedje roept zoveel herinneringen bij de mannen op.
Ongetwijfeld kent u de tekst wel, maar hierbij toch het refrein:
“Je loog tegen mij
Alsof ik een kind was
Geloof dat je dacht
Dat ik helemaal blind was
Zeg schat denk je dat je me aankan
Zeg schat, je bent heel wat van plan dan” FvW
Sommige mensen geven er maar een slinger aan!

