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  Sportkeuring

Naar ik mag vernemen is het U bekend, dat we 
sinds enige tijd weer voetballen. Dat ook ik 
weer actief ben geweest, zal U wel niet bekend 
zijn, maar dat weet U dan nu óók weer.  
Nou om eerlijk te zijn . . . . ‘t is me niet meege-
vallen. De vorst zal kennelijk nog in mijn 
lichaam, want binnen een kwartier was ik 
doodmoe. Natuurlijk ben ik braaf blijven 
meehobbelen, wat dacht U wel, maar ik kan U 
zeggen, dat ik er een hele week kapot van was !
Nu is zoiets niet normaal, zegt U zelf . . . .  
tenminste niet wanneer je, zoals ik, reserve 
bent en alleen maar behoeft te vlaggen !

Naar de sportkeuring 
Daarom ben ik maar weer eens naar de  
sportkeuring gegaan. Een mooie instelling die 
sportkeuring. Voor een klein bedrag keren ze 
je daar binnenste buiten en dan weet je  
tenminste of je geschikt bent om met de sport 
door te gaan. Ik heb me er best geamuseerd.  

Blaasbalg opblazen 
Zo laten ze je daar bijvoorbeeld een soort 
blaasbalg opblazen, om te zien of je genoeg 
adem hebt. Nou mag ik, zonder onbescheiden 
te zijn, verklaren, dat ik altijd al een goede 
blaas over me heb gehad. Daarom hou ik vol, 
dat dat ding niet deugde, anders had ik er toch 
zeker wel wát lucht in moeten krijgen?!

De dokter vond ik een geschikte man
Hij zat wel vol met een raar soort humor, want 
nauwelijks had ik mijn borst in zijn volle glorie 

tentoongesteld of hij zei:  
“Zo, meneer . . . gaat U eerst maar eens 

Uw lichaam thuis halen!“
Da’s niet erg leuk. Goed, toegegeven, ik ben 
Tarzan niet, maar zo erg miezerig ben ik nou 
óók weer niet. 
Toen hij zei: 
“Mag ik U er op attent maken, dat het hier niet 
de gewoonte is met bemodderde schoenen binnen 

te komen. “Nou . . .  dat is helemaal een naar 
gehoor . . .  als je op blote voeten staat!“

Hamertje
Enfin, hij heeft me dan onderzocht.  
Hij begon met een hamertje. U weet wel, daar 
tikken ze mee op je knie en dan springt je been 
naar voren.
Met dat spelletje was het mijn beurt om te 
lachen. Hij tikte . . . ik schopte. Heeft hij een 
kwartier lopen dansen op één been, terwijl hij, 
alsmaar Latijn liep te brullen. Ik ben niet 
kwaaddenkend, maar ik geloof nooit, dat het 
stichtelijke taal was! Hij heeft met een soort 
zuiger, met slangetjes er aan, ook nog mijn 
borst beluisterd.

Na drie minuten verklaart hij: “Of je hart 
deugt niet óf er staat een bromfiets op de stoep 
te lieren. “Gelukkig was het de bromfiets.
Verder heeft hij me overal beklopt en  
beknepen. 

Opeens vroeg hij me: 
“Drinkt U? “ Heb ik gezegd:  

“Graag, dokter . . .  wat heeft U in huis? “

Heeft hij weer iets in het Latijn gezegd!  

Mijn optreden voor de televisie
Maar het hoogtepunt van het onderzoek was 
toch wel mijn optreden voor de televisie.  
Het was een directe uitzending, want ik moest 
voor longenonderzoek achter een scherm 
plaats nemen en dan bekeek hij het zaakje vóór 
het scherm. Ik heb hem nog gevraagd of het 
beeld goed door kwam, maar daar heeft hij 
geen antwoord op gegeven. Hij heeft alleen 
gezegd, dat het goed was.
Nou ja, toen heb ik nog wat buk oefeningen 
moeten verrichten, beklopte mijn rug en zei, 
dat ik was goedgekeurd. Kijk, dat vond ik nou 
niet fair van die dokter. Zoiets moet hij in je 
gezicht zeggen!

Beperkingen
Hij heeft nog wel een paar beperkingen  
gemaakt. Zo mag ik volgens hem niet meer 
roken, niet meer drinken, niet biljarten en moet ik 
op tijd naar bed. Maar nou vermoed ik, dat mijn 
vrouw bij hem geweest is, dus daar trek ik me 
maar niks van aan ! ! 
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