
De bierladder 
Door Allert Bolhuis 

 

Tijdens het inspelen voor de clubkampioenschappen 

zei ik al dat Ka Chun een goede kanshebber was voor 

de prolongatie van zijn clubkampioenschap. Zijn 

honger naar de bal komt weer terug door de liefde en 

aandacht die hij krijgt in team 2 😊. Zo geschiedde 

dat hij voor de 3e keer achter elkaar de beker pakte 

ten koste van Jos in de finale. Maar dat is slechts de 

interne competitie. Voor team 2 telt na de 

teleurstellende 

degradatie uit 

de hoofdklasse 

maar één ding. 

Kampioen 

worden in de 

eerste klasse. 

Geen andere 

bokaal telt dan 

nog. En Dennis zou Dennis niet zijn om hier een 

incentive tegenover te stellen. Daar waar mijn 

werkgever het element van prestatie beoordelingen 

uit de CAO sloopt, voert de kale sloopkogel het weer 

in. Voor elk procent boven de 75% van Dennis wil hij 2 

bier zien, en in mijn geval ligt de grens op 50% en krijg 

ik 2 gerstennatjes van Dennis. Ook Niels moest er bij 

Dennis aan geloven en zijn percentage werd door de 

pensioenman op 30% gezet. 

 

We begonnen tegen Esopus uit Wognum. Nog nooit 

geweest. Ook in de jeugd niet. Dennis viel uit en Peter 

scheurde ons Noord-Holland door naar het DSB dorp, 

voor wie dat nog wat zegt. Ik mocht beginnen 

aangezien onze clubkampioen dat liever niet doet. Ik 

ken m’n plek, alles voor het resultaat en spelplezier 

van onze hoofdtrainer. In 5-en verloren van Roel van 

Kessel. Te laat op gang. Ook het dubbel met Peter en 

Ka Chun werd verloren door de onwennige combi. 

Maar met 2-8 deden we prima zaken. 

 

Vrijdag 9 februari. Thuis tegen US. Team 1 moest ook 

tegen US dus dat beloofde een avondje Mokums 

gemopper. Peter was thuis met het verjaardagsfeest 

van Teshfanesh. 

Ka Chun kwam casually late. Heeft z’n eigen bedrijf 

dus hanteert z’n eigen tijden. Na aanvangstijd kwam 

hij de Zuiderdreef 2 binnen lopen. Van Dennis mocht 

ik er niet eens iets van zeggen….. 

Gelukkig kreeg mr Excel gelijk en pakte Ka Chun weer 

alle partijen. Opnieuw 8-2. Alleen ik maar 1 partij en 

Dennis 3. Dennis rekende even voor hoeveel bier hij 

voor stond, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Ik wilde niet te laat naar huis omdat m’n kids alleen 

thuis waren. Maar Jos reed mee en hun laatste partij 

ging rond 0:30u de zaal in… Lekker dan. 

 

Donderdag 15 februari uit tegen Jovo. Caroliene keek 

me raar aan toen ik vertelde dat ik moest spelen. Tsja 

dat krijg je als je maar ver genoeg degradeert, dan 

speel je ook op dinsdagen en donderdagen. Jovo, ook 

een zaaltje waar ik nog niet eerder geweest was. 

We wisten dat onze concurrent Tempo-Team, Jovo 

met 10-0 had verslagen. Ka Chun kreeg een avondje 

vrijaf. Kon hij even lekker lang doorwerken… 

Dennis verplaatste z’n auto nog omdat hij de buurt 

niet helemaal vertrouwde. We waren er om 19:30u 

maar kennelijk nog te vroeg. De boel moest nog 

worden opgebouwd. 

Dennis begon tegen Frederik van Munster en werd 

met tenminste 4 zwijnen per game naar huis 

gestuurd. Hetzelfde overkwam mij in de wedstrijd 

erna. 2-0 achter terwijl we punten kwamen scoren. 

Gelukkig konden we het keren. Dubbel op save met 

Peter en Dennis. Alleen Peter verslikte zich in Frederik 

in 5-en. Gelukkig pakte ik hem wel en zo bleef de 

schade op 3-7. 

 

Na een rust van 2 weken en een korte ijsperiode 

waarbij zelf de ijsbaan na jaren weer haar nut kon 

bewijzen speelden we vrijdag 9 maart thuis tegen de 

inmiddels koploper Tempo-Team. Wel maar 1 punt 

verschil, maar toch. Ik werd op basis van rating al 

voordat de competitie was gestart uitgeroosterd. 

Uiteraard kwam ik wel kijken. Dennis won keurig 3 

potjes, Peter 2 en Ka Chun moest tot z’n grote 

frustratie met 1 pot genoegen nemen tegen Lualdi. 7-

3 op het bord en Dennis begon z’n bierladder weer op 

te maken. 

 

Dinsdag 13 maart. Uit tegen Amsterdam ’78. In de 

Schoolstraat nog want kennelijk is het pand al ruim 

een jaar verkocht aan een investeerder en gaat dit 

klupje richting de Haarlemmerweg. Nabij het oud 

Postbank / ING gebouw. Bekend terrein voor mij. 

Ka Chun viel uit. Hij moest immers werken de 

volgende dag. Wij uiteraard ook, maar zijn dat al 25 

jaar gewend… 

We wonnen met 0-10. Dat was even geleden. Hoe 

lang geleden weet Dennis alleen. Peter en ik ook het 

dubbel. Gezellige gasten ook. Ondanks dat het 

dinsdag was nog even tijd achteraf aan de bar. Over 

verenigings politiek en betaalde trainers. 

 



Vrijdag 23 maart. Thuis tegen Esopus. De eerste 

return wedstrijd van het seizoen. Dennis viel opnieuw 

uit tegen deze mannen. Ka Chun kwam weer heel laat 

aanzetten omdat hij thuis nog druk aan het bellen was 

voor z’n werk. De prioriteiten in het leven van de 

hoofdtrainer beginnen te schuiven. Maar als je er 

vervolgens 3 wint mag je niet klagen. 7-3 op het bord. 

Peter ook 3 en ik 1. 

 

Zaterdag 31 maart. Uit tegen US. Samen met team 1. 

Peter nam Sjors mee en ik reed met Jos mee. Camera 

weer een keer mee genomen want ik had nog geen 

plaatje van Rogier voor m’n collage die ik eind 2016 

was gestart. Toen deed Rogier niet mee. Sjors m’n 

camera in de hand gedrukt want de focus moet wel 

op de eigen wedstrijden liggen. 

 
In tegenstelling tot team 1 deden wij wel goede 

zaken. Met 1-9 deden we het een punt beter dan 

thuis. Peter verloor z’n wedstrijd omdat Jelle 

Rhebergen in de laatste wedstrijd de ballen wel raak 

ging slaan. Weer 8 punten voor op de concurrent 

Tempo-Team en nog 3 wedstrijden te gaan. 

Dennis gooide het balletje op voor volgend seizoen. 

Ka Chun gaf eerder in de week aan te willen stoppen 

dus moet er iets gebeuren. Rogier wil ook minder 

spelen met een 2e op komst. 

Met team 1 nog even langs de Burger King. Deze 

mannen vieren alles in het leven. Ook degradatie is 

reden voor een vette bek, en ik had ook zin in een 

Whopper. 

 

Vrijdag 6 april. Thuis tegen JOVO. Dennis viel uit maar 

kwam wel bardienst draaien en had z’n moeder Vera 

gevraagd te helpen. En die doet alles voor haar 

zoontje, net als die van mij…. Dennis was niet 

helemaal fit want z’n gele koorts prik voor z’n 

aanstaande vakantie was niet goed op z’n lever 

gevallen. 

KC verbaasde ons door ruim op tijd aanwezig te zijn. 

Hij kon zelfs nog even inspelen. 

Ik mocht beginnen tegen Marcel. Ik deed het beter 

dan de uitwedstrijd maar verloor wel in 5-en. Gelukkig 

was dit het enige verliespunt die avond. Zelfs het 

dubbel van mij en KC werd prima gewonnen nadat we 

op 0-2 achterstand kwamen. Positieve coaching. De 

schouderklopjes van Foppe de Haan. 

Met 9-1 maakten we een flinke klapper. Zeker omdat 

Tempo-Team 5-5 speelden tegen Amsterdam ’78 de 

laatsten in de poule. 12 punten voor nu op Tempo-

Team. Volgende week de confrontatie, maar bij zo’n 

stand met een grijns van oor tot oor. Maar 4 punten 

nodig. 

 

Zaterdag 14 april. Uit tegen Tempo Team. Dennis was 

op vakantie naar Gambia. Zelfs mijn kids maakten hier 

opmerkingen over. Hij is toch net naar Australië 

geweest? Maar wat moet je dan zeggen, behalve dat 

dat klopt. Er ontstond was tumult over het invallen 

van Milco. Kennelijk had hij deze zaterdag vrij 

gehouden voor ons omdat Peter vooraf had 

aangegeven de laatste 2 wedstrijden bij voorkeur uit 

te vallen. Maar kampioen worden is ook belangrijk. KC 

gaf z’n plekkie op en Milco speelde zowel in z’n jeugd 

team (Olympia) als bij ons de kampioenswedstrijd. 

Dennis probeerde nog e.e.a. te regisseren vanuit 

Afrika maar de opstelling deed voor ons 

kampioenschap er niet meer toe. 

Voor het eerst wonnen we niet en speelden gelijk. 

Milco begon z’n eerste wedstrijd sterk met 2-0 

voorsprong maar ging in 5-en onderuit. Peter verloor 

geen game deze wedstrijd en ik won er jammer 

genoeg maar 1. Wel het dubbel met Peter. We 

hadden maar 4 punten nodig voor de cup. Het 

kampioenschap werd gevierd in de Burger King op 

Schiphol, opnieuw een Whopper. Ik kan het hebben…. 

 

Vrijdag 20 april. Gelukkig deed KC weer mee. Eric had 

geplukt varken gemaakt speciaal voor deze laatste 

avond. Dennis was super uitgerust terug uit de 

zandbak. Zag er ook weer zeer gezond uit. Bruine kale 

knikker. Klaar om z’n bierladder binnen te slepen 

tegen de hekkensluiters. Zowel van mij als Niels. Voor 

mij viel de schade met 12 bier mee. Verloor als enige 

een wedstrijd deze avond. Ondanks m’n 63% had 

Dennis maar 1 pot verloren deze competitie en 

eindige op 94%. 

Niels daarentegen heeft er een Bier Krediet 

Registratie aantekening bij met z’n 26%. 46 bier voor 

Dennis van Niels. Gelukkig heeft Niels al een 

koopwoning. 


