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Eerste Hulp Bij Verkeringen

Bo draaide zich om naar Jip, Lola en mij. ‘Wat gaan jullie vanmid-
dag doen?’

‘Balen,’ mompelde ik zacht. We reden namelijk net terug van
een uitwedstrijd die op het laatste moment in een gelijkspel was
geëindigd.

‘Heeft een van jullie zin om met mij mee te gaan naar een bij-
eenkomst op de hockeyclub over het paastoernooi?’ vroeg Bo die
voor in de auto naast haar vader zat.

‘Hebben we met Pasen weer een toernooi?’ vroeg ik verrast.
‘Yep,’ antwoordde Bo en Jip zei dat we daar een mailtje over

hadden ontvangen van onze teammanager RJ. 
‘Vorig jaar deden we ook mee,’ zei Lola.
Jip stootte me aan. ‘Weet je nog, Falderie, dat was dat toernooi

waar we in de finale onterecht verloren.’
‘Ja, dat weet ik nog wel, de scheidsrechter keurde toen zomaar

een goal af.’
‘Ze wilden gewoon niet dat wij de beker wonnen,’ vond Jip.
‘Maar het was wel een supertof toernooi,’ zei ik. 
‘Waarom moet jij naar een bijeenkomst over dat toernooi? Die

is toch niet bedoeld voor deelnemers, maar voor de mensen die
de organisatie helpen?’ zei meneer Bruyns van Boetselaer, die ik
voor het gemak meneer BvB noem, tegen Bo. 

Die dubbele achternaam klinkt deftig, maar meneer BvB zelf
is niet zo chic. Op zaterdag loopt hij meestal in zijn joggingpak
en dan gaat hij de hockeyvelden af om de broers van Bo luidkeels
aan te moedigen. Mijn ouders komen ook wel eens kijken, maar
bij hen heb ik eigenlijk liever dat ze thuisblijven. Omdat mijn
moeder geen verstand van hockey heeft, roept ze de hele tijd al-
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leen maar rare dingen langs de lijn. En mijn vader is altijd posi-
tief, ook als we verloren hebben, en dat vind ik irritant. Als hij er
vandaag bij zou zijn geweest, zou hij bijvoorbeeld zeggen dat we
het zestig minuten ontzettend goed hebben gedaan. 

Ik werd weer boos als ik aan die laatste tien minuten van de
wedstrijd dacht. Lola scoorde al na acht minuten een goal uit een
strafcornervariant en daarna wilde de bal er niet meer in bij ons.
We creëerden heel veel kansen, maar al onze pogingen op doel
mislukten. Ik sloeg een bal op de paal en een bal op de lat. Lola
miste voor open goal en de tip-in van Elise belandde in het zijnet.
Het was allemaal net naast, net over en net niet. Bijna de hele
wedstrijd hockeyden we op de helft van de tegenstander, maar
door dom balverlies op het middenveld belandde de bal uitein-
delijk bij hun spits, die er razendsnel mee vandoor ging en bin-
nen een paar tellen bij onze cirkel was. Ze haalde verwoestend
uit en via de voet van Bo veranderde de bal van richting waar-
door onze keeper misgreep: tegendoelpunt! 

‘Telt niet!’ riep Lola meteen vanaf de middenlijn. 
Keeper Kim sloeg van woede met haar stick tegen de paal, Bo

zei alsmaar sorry en Jip riep dat we nog een paar minuten had-
den voor een goaltje. ‘Kan makkelijk!’ galmde ze over het veld. 

Zelf voelde ik er net als Lola meer voor om te proberen dat te-
gendoelpunt af te laten keuren. Daar waren ook zo veel redenen
voor: het was onverwacht, oneerlijk, onterecht, het lag niet in de
lijn der verwachtingen. Die laatste uitdrukking heb ik een keer
op tv gehoord bij een nabespreking van een voetbalwedstrijd en
ik vind het een mooie zin. Dus als aanvoerster van ons team heb
ik nog een poging gedaan om de scheidsrechter op andere ge-
dachten te brengen: ik heb geprobeerd haar uit te leggen dat het
helemaal niet erg is om voor shoot in de cirkel te fluiten. Maar
die mevrouw wilde niet met me overleggen. ‘Het was voordeel,
jongedame.’ Met gestrekte armen wees ze naar de middenstip en
ze blies nog eens extra hard op haar fluit. Dat zou ik thuis eens
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moeten doen als ik het oneens ben met mijn moeder en niet wil
luisteren.

Meneer BvB keek Bo aan en wachtte op een antwoord.
‘Op de clubsite zag ik een oproep voor hulp tijdens het paas-

toernooi en omdat Lola en ik namens meisjes d1 de toernooi-
commissie zijn, dacht ik: Daar moet ik bij zijn!’ 

‘Volgens mij is die bijeenkomst niet voor jullie bedoeld, maar
als je het zeker wilt weten, moet je natuurlijk gaan.’

‘Dat doe ik ook,’ zei Bo eigenwijs.
‘Ik heb geen tijd om erbij te zijn,’ zei Lola tegen Bo. ‘Ik heb mijn

moeder beloofd dat ik een uurtje op mijn broertjes pas, dus ik ga
naar huis.’

‘En Falderie, wat ga jij doen? Moet jij ook op je broertjes pas-
sen?’ vroeg Bo spottend, omdat we allemaal wel wisten dat Lola
haar broertjes als smoesje gebruikte. Ze had gewoon geen zin.

‘Ik ga balen dat we gelijk hebben gespeeld,’ antwoordde ik.
‘Denk je daar nog steeds aan, Fal?’ zei Lola. ‘De wedstrijd is

voorbij, laat het gaan.’
‘Jij hebt makkelijk praten,’ zei ik tegen Lola. ‘Jij hebt gescoord

en alleen daarom doe je nu zo vrolijk.’
‘Klopt,’ zei Lola met een grote grijns. ‘Zou jij ook eens moeten

doen.’
‘Ik heb een vraag,’ begon Jip om een beginnende ruzie te ver-

mijden. ‘Wat zouden jullie kiezen: a) je scoort iedere wedstrijd
een fantastisch doelpunt, maar verliest als team of b) het team
wint elke wedstrijd, maar jij bent wel de oorzaak van een suf 
tegendoelpunt?’

‘Ik sta in de voorhoede, dus een suffe actie achterin maken is
onmogelijk voor mij,’ zei Lola. ‘Dat eerste dus.’

Ik keek haar verbaasd aan.
‘Wat? Geloof je me niet?’
‘Ik geloof je wel, Lola,’ zei ik, ‘maar ik weet zeker dat jij liever

zelf scoort en als team verliest dan dat het team wint en jij niet
scoort.’
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‘Een andere reden dus,’ zei Jip erachteraan.
‘Dank je,’ zei ik tegen Jip.
‘Zo erg ben ik nou ook weer niet!’ riep Lola.
Bo keek Lola met getuite lippen aan. ‘Nou, Lo…’
‘Oké, oké. Zelf scoren is leuker dan de bal afgeven aan een

ander,’ gaf Lola toe.
‘Ik vind doelpunten maken ook erg leuk, maar winnen nog

leuker. Daar zou ik wel een suffe actie per wedstrijd voor over-
hebben,’ zei Jip.

‘Een seizoen lang suffe tegendoelpunten veroorzaken is best
heftig, Jip. Ik weet niet wat ik zou doen,’ zei ik. 

‘Mij maakt het niet uit,’ zei Bo. ‘Ik vind het belangrijk dat het
gezellig is en dat we lol hebben.’

‘Winnen is lol,’ zei ik kortaf. ‘En gezellig.’
‘Ik zou B kiezen als ik met elf Falderies in een team zou zitten

die een uur na de wedstrijd nog steeds humeurig zijn.’ Bo stak
haar tong naar me uit.

Ik wilde iets terugzeggen over de stuntelige hockeyacties van
Bo, maar deed het niet. Ze had wel een beetje gelijk. Over dat hu-
meur. En dat ze de bal tegen haar voet kreeg in de cirkel was pech,
Bo is nou eenmaal niet heel goed in hockey. Ik weet best dat me-
neer BvB een klein beetje de reden is dat Bo in meisjes d1 zit. Bo’s
vader heeft namelijk in het Nederlands elftal gespeeld en hij is
een held op onze hockeyclub. Hij bemoeit zich met allerlei din-
gen, of ze hem dat nou vragen of niet, en waarschijnlijk heeft hij
dat laatste ook gedaan toen de selectie van ons team aan het
begin van dit seizoen werd samengesteld. Misschien niet hele-
maal eerlijk, maar Bo is wel in heel veel dingen goed waar ik niet
goed in ben. Teamuitjes organiseren, bijvoorbeeld. Of cupcakes
met ons vriendinnenlogo erop maken voor het hele team. En
toffe outfits maken voor toernooien. Stuk voor stuk dingen die
ik niet kan. 

Nee, ik ben blij dat een van mijn beste vriendinnen die niet zo
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goed is in hockey, wel bij mij in het team zit. Dan kan ik haar af
en toe ook eens vragen stellen over dingen die niets met hockey
te maken hebben. Zoals vragen over verliefdheid, want ik zou
wel willen weten hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn verkering
niet uitgaat. Met af en toe ‘hoi’ zeggen kom ik er denk ik niet. Ver-
kering houden is topsport, je moet iedere keer opnieuw je best
doen en dan nog is dat soms niet genoeg. En het wordt vooral in-
gewikkeld als je de spelregels niet begrijpt. Als ik om me heen
kijk, is het geloof ik de bedoeling dat je elkaar af en toe ziet en dan
met elkaar praat, elkaar aankijkt en naar elkaar lacht. Als dat zo
is, dan kan ik het beter op Lola’s manier doen. Zij is vooral ver-
liefd en waait wekelijks een andere kant op, die hele verkering
slaat ze het liefst over. Maar ja, ik vind Tibbe zo leuk dat ik niet
een andere kant op wil waaien. Tibbe is Jips beste vriend, ze ken-
nen elkaar al vanaf de kleuterschool. Dat hij en Jip vrienden zijn,
is mijn grote geluk. Anders zou ik hem helemaal nooit zien,
want ik ben niet zo goed in afspraken maken. Nu kom ik hem per
ongeluk wel eens tegen bij Jip. Dan zeg ik ‘hoi’ en zit mijn hoofd
vol vragen die ik graag aan hem wil stellen, maar dat komt er
nooit van omdat kriebels de macht overnemen. Net als naar hem
lachen en ‘chill’ doen, dat lukt ook niet. 

Sinds ik verkering heb, is mijn leven er niet makkelijker op ge-
worden. Er zou een speciale cursus voor meiden zoals ik moeten
zijn. Net zoals er een computercursus is voor bejaarden die wil-
len leren internetten. En een scheidsrechterscursus voor ouders
die een wedstrijd moeten fluiten maar geen hockeyervaring heb-
ben. En na afloop van zo’n cursus krijg je dan een handleiding
mee naar huis waarin je dingen kan nakijken als je het niet meer
weet. Waarom is er geen Eerste Hulp Bij Verkeringen? Of bij 
Verliefdheid? En wat denk je van Vlinders in je buik? Allemaal
woorden die beginnen met een v. Afgekort: ehbv.

Meneer BvB draaide de parkeerplaats van de hockeyclub op en
parkeerde zijn auto op de eerste vrije plek. Ik opende het portier
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en stapte uit. Bo opende de achterklep en gooide alle tassen en
sticks op de grond. ‘Goed, Falderie gaat balen, Lola gaat naar huis
en Jip, wat ga jij doen?’

Jip haalde haar schouders op. ‘Niet naar huis in ieder geval,
maar ik heb ook geen zin om naar een saaie toernooibijeen-
komst te gaan.’

Naast ons parkeerde een auto met allemaal jongens uit een
voetbalteam erin en ik zag Jip denken. Heel even was ze stil en
toe zei ze: ‘Tibbe moet thuis spelen. Ik denk dat ik even bij zijn
voetbalwedstrijd ga kijken.’ Daarna keek ze mij aan. ‘Ga je mee?’

Geschrokken schudde ik mijn hoofd. Nee, een wedstrijd kij-
ken waar je verkering in meespeelt, lag niet in de lijn der ver-
wachtingen. Tenminste niet in die van mij. Dan ging ik nog
liever met Bo mee naar die toernooibijeenkomst!
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