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De Bloemerd, weldadig oase in een kille Hollandse woestijn, verlicht
pijn, verstrekt aflaten, biedt hoop en troost aan hen die ontheemd,
ontzield of stuurloos zijn.
Bij binnenkomst gloort reeds een schitterende glimlach van de
barmens – die doorgaans verre van genderneutraal is. Als een Sirene
etaleert dit barmens allerlei verlokkingen, maar de dorstige bezoeker
weet dat deze oase meer te bieden heeft dan enkel spijs en ambrozijn.
Hij slalomt tussen de artistiek geplaatste heipalen door, laveert tussen
de elegant vormgegeven bar- en kaptafels, kijkt met bewondering
naar de prachtige ronde – weinig genderneutrale – vormen van de
gehele ontvangstruimte en werpt zich uiteindelijk in het volgende
vertrek: het voorportaal van het weekend. Achter de isolerende
klapdeuren hoort hij al een vaag scanderen: “li-la-la…” Nieuwsgierig
geworden, hoopvol en hongerig rukt hij aan de deur. Er gebeurt niets.
Beteuterd legt hij zijn hoofd tegen het raampje en bemerkt het bord
‘duwen’. Andermaal doet de bezoeker zijn best en dan zwaait de
deur open en wordt hij ondergedompeld in het heilige der heiligen…
Overladen door warmte, passie en zweetlucht zijgt hij neer op een
der behaaglijke fauteuils die de tribune rijk is en hij dompelt zich
onder in het beeld en geluid dat door de sportzaal meandert. En dan
bereiken de woorden hem waarvan hij weet dat ze waar zijn, en hij
voelt zich thuis (maar niet overdreven thuis, want hij houdt zijn
kleren aan) en geeft zich over aan die woorden:
“Li – la – Lastig Leython / Op de vrijdagavond”
En hij weet dat het goed is. En na uren passie die hij thuis niet op de
buis krijgt, glimlacht hij en gaat zijn nieren aan de bar afstoffen.
Dag Frans, tot volgende week!

Vrijdag 3 november
“Volle bak”, zoals de sadistische gevangenenbewaarder en de kliko-reiniger zouden
zeggen. Je Bloemerd zou uit haar voegen barsten bij nog meer wedstrijden en
spektakelstukken. Het spits wordt vandaag afgebroken door dames2. Die hebben een
reputatie als het over afbreken gaat, dus dat kan je aan hen wel overlaten. Helaas
hebben niet alle kniebanden oktober overleefd, dus het is wel de vraag aan dames2
om een beetje voorzichtig om te gaan met de schuchtere bezoekers uit Utrecht.
Naast deze interregionale pot vindt ook een zeer lokale derby plaats. Dames 5
ontvangt de studentes van SKC met gepaste gastvrijheid, maar zal trachten hen
buiten college-uren ook nog het nodige bij te brengen. De studentes van dames 7
hoeft niets te worden bijgebracht; die kunnen eigenhandig en eigenstandig de
bezoekers uit Stolwijk wel aan.
Tja, dan is de hele hal wel gevuld met vrouwen – wat wil een neutrale bezoeker nog
meer? De hele hal? Nee, één klein team biedt dapper weerstand tegen al deze
vrouwelijkheid. Niek, Jos, Stephan en Michiel, die hebben baarden (x2) en spelen
mee. MixRecreanten 1 at your service.
Later op de avond verandert het decor. Dan zijn slechts de dames uit MixRecreanten
4 en 5 de enige oestrogeenbommen in de zaal. Zij spelen een wel zeer lokale derby.
Promovendus Heren 2, brutaal bovenaan in de derde divisie, ontvangt slow starter
Aspasia. Kom kijken en luisteren en proef de heren-2-experience! Heren3, eveneens
promovendus, eveneens bovenaan, wil afrekenen met de Monsterlijke bezoekers en
Heren5 ontvangt een team dat allerlei associaties oproept maar in tijden van #metoo
vooral maar neutraal commentaar moet krijgen…
Lezers, kijk, geniet, en reik uw hals uit naar de volgende krant. Op Super Saturday
verschijnt een extra dikke editie – met diepte-interviews!
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