
Superhelden

Jaaaaaaaaaaaaaaahoor! Het is weer zaterdag! 
En, zoals jullie wellicht al hadden begrepen, het 
is geen doorsnee-zaterdag. Geen huis-, tuin- en 
keukenzaterdag. Geen weekendboodschappen-
kinderfuifjes-StudioSportzaterdag. Geen pelpinda-
en-pandapuntentelzaterdag. Nee, het is Super 
Saturday!

Vandaag alleen ruimte voor superlatieven en daarom 
willen we graag stilstaan bij de superhelden die onze 
vereniging rijk is.

Het zal niemand verbazen dat met name heren2 
grossiert in superhelden. Nou is dat privilege niet 
enkel aan hen voorbehouden. Zo heeft heren1 
natuurlijk ook mascotteachtige manspersonen zoals 
Eetaltijdmetmesen-Vork en Micro Marelli (echt 
alles aan hem is klein!). Maar goed, dat is voor een 
andere keer. Eén superheld verdient vandaag met 
name aandacht en dat is natuurlijk ‘de Exit-Pool’!

Als immigrant is hij bij uitstek de geschikte 
kandidaat om advocaat vreemdelingenrecht te 
worden en te beschikken over status en verblijf 
van nieuwkomers, oudkomers en laatkomers. In 
de rechtszaal pleit hij met passie en overreding, 
en mocht hij dan toch verliezen, dan brengt hij de 
beklaagde in kwestie hoogstpersoonlijk naar zijn 
thuisland. Hij kan daarin echter wel doorschieten. 
Zo werd na een aanvaring een teamgenoot al eens 
voor drie maanden naar Oekraïne gestuurd.

Ja, de Exit-Pool houdt Nederland graag schoon 
en overzichtelijk, en draagt dapper zijn steentje 
bij aan de maatschappij. Zouden er nu landelijke 
verkiezingen zijn, dan stemde men op hem: de Exit-
Pool, immer geflankeerd door zijn hond, Maurice 
(deze Maurice-de-hond niet verwarren met Maurice-
de-teamgenot). Zelf is hij helemaal niet zo bezig 
met zijn potentiële electoraat – de stemmen kunnen 
hem gestolen worden. Juist de gestolen stem vindt 
hij als strafrechtadvocaat een interessant domein. 

Dat is weer eens wat anders dan de wodkapikkende 
en –slikkende oud-landgenoten.

De vrije tijd van de Exit-Pool gaat voornamelijk 
op aan volleybal. Geïnspireerd door zijn goeroe, 
leermeester, hopman en vriend Willem S. heeft 
hij dit jaar weer het speler-/trainerschap opgepakt. 
Competitiewedstrijden speelt hij echter niet. Niet 
alleen vindt hij de derde divisie gefröbel in de 
marge, ook geniet deze veelzijdige kleine man 
vooral van sport op financiële wijze en is hij groot 
geworden in de wereld van het sportgokken. Dus, 
mensen, mocht u een gokje willen wagen – zie 
onderstaand wedstrijdschema –dan kunt u inzetten 
bij de Exit-Pool. Hij biedt u een behoorlijk goed 
tarief. Statistisch gezien kunt u zich er eigenlijk 
geen buil aan vallen. De buil komt overigens wel, 
als u niet betaalt zoals beloofd.

Kijk voor alle andere superhelden dus vooral 
uw ogen uit tijdens het dag- en avondvullend 
programma. Volgende editie is er meer aandacht 
voor Vrolijke Frans en Bas B.

Hartelijke groet,

Niels B.
Rebus van de week:

- Jom
+ P
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Sjaars van de week:
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Programma speelweek 4:
Datum Tijd Veld Wedstrijd
25-11-2017 09:00 3 Leython DC MB 2 - Castellum MB 1
25-11-2017 09:00 1 Leython DC JC 1 - VVV Delta JC 1
25-11-2017 09:00 2 Leython DC JC 2 - Waterlanders JC 1
25-11-2017 09:00 4 Leython DC XR 4 - Leython DC XR 5
25-11-2017 11:00 2 Leython DC JA 1 - VCO JA 1
25-11-2017 11:00 4 Leython DC MA 2 - VCO MA 1
25-11-2017 11:00 1 Leython DC MA 1 - GSC MA 1
25-11-2017 11:00 3 Leython DC MB 1- Inter Rijswijk MB 1
25-11-2017 13:00 3 Leython DC DS 4 - PQV Pijl Solutions DS 2
25-11-2017 13:00 2 Leython DC DS 6 - Castellum DS 2
25-11-2017 13:00 1 Leython DC DS 2 - Switch DS 1
25-11-2017 15:00 1 Leython DC JA 1 - Nesselande HS 2
25-11-2017 15:00 2 Leython DC HS 3 - Scarabee HS 1
25-11-2017 15:00 3 Leython DC DS 7 - Limes DS 8
25-11-2017 17:00 3 Leython DC DS 3 - Kratos ‘08 DS 4
25-11-2017 17:00 4 Leython DC HS 4 - SKC HS 3
25-11-2017 17:00 2 Leython DC DS 5 - Gemini-Kangeroes DS 2
25-11-2017 17:00 1 Leython DC HS 2 - Waterlanders HS 1
25-11-2017 19:00 1 Leython DC DS 1 - Inter Rijswijk DS 1

Dr. Jaap voor al uw vragen m.b.t. mentale  gezondheid
Hulp en met raad en daad in donkere tijden
Lieve wijze dr. Jaap,

U ontvangt deze brief omdat ik heel erg met 
mezelf in de knoop zit. Het seizoen is tot nu toe 
een achtbaan aan emoties geweest. Het team draait 
goed maar mijn maag draait iets te snel. Ik slinger 
heen en weer tussen liefde en walging dit heeft 
alles te maken met de trainer coach. Elke week sta 
ik weer te popelen om te beginnen. Op initiatief 
van de geweldige trainer zijn we dit seizoen zelfs 
extra vroeg begonnen met trainen. Ondanks dat het 
veel te warm was in de sporthal vond ik het niet erg 
om zwetend in mijn korte broekje de bevelen van 
mijn trainer op te volgen. Wat een knappe man is 
het toch, zijn norse blik kan aanstonds veranderen 
in een lieve glimlach wanneer ik eens een keer 
wat goed doe. Vaak haal ik dan nog even snel een 
hand door mijn lange zwarte haar. Graag zou ik een 
drankje na de training doen met hem maar hij moet 
al door naar de volgende training. De roes waarin 
ik leef duurt tot woensdagochtend. Dan denk ik 
namelijk aan de training van die avond en de rest 
van de week met de wedstrijd op vrijdagavond 

of op zondag. Onze andere trainer coach is een 
verschrikking. Zwetend in mijn korte broekje 
rondjes rennen was 3 weken geleden helemaal een 
drama. Ik dook naar een bal en scheurde uit mijn 
broekje, hij zat misschien ook iets te strak in de 
hoop dat onze maandagtrainer onverwachts binnen 
zou komen en mijn billetjes op zou merken. Toen ik 
uitscheurde had ik voor ik het wist een tik op mijn 
bil te pakken van de verschrikkelijke trainer. Nu is 
het een traditie geworden om dit elke training en 
elke wedstrijd te doen. Zolang we blijven winnen 
blijft hij door gaan. Ik hoop dat we heel snel weer 
eens tegen heren 2 spelen.

Wanhopige groetjes,
Een radeloos spelertje

Arm radeloos spelertje,

Jouw radeloosheid is helemaal nergens voor 
nodig! Volleybal is een teamsport en in een team 
heeft iedereen zijn rol te vervullen. Een team met 
alleen maar middenmannen zal nooit een wedstrijd 
winnen. De rol die je op dit moment vervuld is 



van groot belang voor het vertrouwen. Dat je billetjes 
bond en blauw zijn is helemaal niet erg wanneer er 
elke week de zoete smaak van de overwinning is. 
Zolang we niet weten of het jouw liefde voor trainer 
1 is of de tikken van trainer 2 moeten we het allebei 
gestand doen in het belang van het team. Dus het 
recept voor de komende week is dat je elke maandag 
smachtend voor het raam in de Bloemerd naar jouw 
trainer kijkt en op de andere dagen de klappen vangt. 
Het is soms even op de tanden bijten maar denk aan 

de anderen die ook moeten lijden. Spelers die weten 
dat ze ingewisseld gaan worden voor de talentvolle 
jeugd, spelers die volleybal eigenlijk helemaal niet 
leuk vinden en trainer 1 die veel liever vrouwen 
training geeft dan stinkende oude mannen. 
Take one for the team en zeik niet zo.

Liefs,
Dr. Jaap
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Entertainment tijdens de wedstrijd van JA 1 om 15:00 :

Which vis is this? 
Antwoord A:frikaanse meerval
Antwoord B: otervis
Antwoord C: hocoladehaai
Antwoord D: rievlekkenjuffertje

Poëtisch intermezzo van de week
Een nachtvlinder
is overdag geen handenbinder

O schurkje,
wat ben je mooi zonder jurkje

Z. O. Z.



Willem & Janusz (samenliefde)

Een doffe klap…, een mild fluitgeluid
gaat verloren in ‘t verlossend geschal

van victorie na die laatste bal.
En dra vormt zich een mensenkluit.

Rauw en nat, en huid op huid.
Vochtig galmen vult de hal 

Nu geen angst meer voor de val
Want zo ziet samen-liefde er uit:

Een oudere man en zijn gezel
eerst nog bescheiden langs de kant

glurend naar ‘t intieme spel.

Ineens bulderend van intens geluk
in aanschijn van de finale stand

innig verstrengeld, als uit één stuk

Willem

Het begint vlak onder zijn bril:
Een flits, een zenuwtrek  
Verkramping van de nek

Om de mond een licht getril

De adem valt even stil
Daar verschijnt de eerste vlek

Zijn voorhang raakt nu lek
En prompt ontsteekt ’t luid gegil:

Hij buldert en braakt zijn woede
In golven over ons uit.

Verstomd door dat geluid
Nemen we kritiek ten goede

Want men hoeft zich niet te hoeden
Voor ’s mans verschoten kruit
Hij raakt het hart, niet de huid

Geeft ons kracht en stopt het bloeden.

Als een vader over zijn kinderschare
Regeert hij met ferme hand

Verzorgt en voedt, kiest geen kant
Raast zelf opdat wij toch bedaren

Hij behoedt ons voor gevaren
Coacht ons vanaf de kant

En moedig houden wij stand
Voor hem: de schone, goede en ware!

Janusz

Achter ‘t grote stuur van zijn SUV
Zit hij: de kleine kapitein

Redder van gespuis en venijn
Staat bekend als Poolse orchidee

Men zegt: daar win je de oorlog mee
Hij vecht, hij heerst, hij overwint pijn

Hij wil als Messi verlosser zijn
Half zo lang, maar energie voor twee

Soms beheerst hij zich wonderwel
Ijsberend rustig langs de kant

Kalm knaagt hij nagels van zijn hand
Overdenkt hij een tactisch spel

En dan opeens brult hij soms fel
- Vaak op een cruciale stand -

“Vecht door voor volk en vaderland”
En zijn vuur beheerst ons dan snel

Als schroeiend vlees op hete kool
Pacifist vol verbaal geweld

Goed verdediger… buiten ‘t veld
Zo is hij: Pool en tegenpool

Ode aan de grootste helden van H2


