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Blog 68: Blij dat ik glij
Lililililili en daar was de schaatsbaan. Overdekt nog wel en dat komt goed uit in
een land waar we vier seizoenen hebben die allemaal herfst heten. Klein verschil
in de 4 herfsten is dat de ene aangenaam is, de ander warm, weer een ander
waaierig en de laatste is wat fris maar ze zijn allemaal nat, heel nat. Maar ja,
toen stond daar dus een schaatsbaan in Steenwijkerland, en das fijn.
Toegankelijk voor elke dappere glijder, jong en oud. Scholen en opvang
reserveren de baan af voor een poosje en voor wie wil is er warme Chocomel.
Altijd lekker na al die toestanden.
Woensdag was het de beurt aan de klas van Joep. Best een organisatie zo'n uitje
maar met behulp van andere papa's, mama's en een verdwaalde opa is dat prima
te fixen. Zo ging ook ik mee. Dagboek van een Papa on ice zeg maar. Ik ben
redelijk wat monsters gewend dus kom maar op, ik was er klaar voor. Vol gezonde
spanning voor het leedvermaak wat mij gepresenteerd zou worden kreeg ik tot
mijn grote teleurstelling te horen dat ik maar 3 kindjes in mijn groepje had, das
ni wat ik gewend ben. Men neme het motto "accepteer de situatie zoals hij is" en
door. Met een skipakken-parade vol met kenny's startte de tour du glijende
pretletters op naar de schaatsbaan der schaatsbanen, thialf is er niets bij.
Eenmaal aangekomen moesten we even wachten met de kenny-trein. Als een
heuse BP-er (bekende papa) antwoordde ik alle prangende levensvragen als; ben
jij de papa van Joep? Nee, dat ben ik niet. Huh?? Neehee hij is niet de echte
papa van Joep. Dat klopt, Joep heeft al een eigen papa en die functioneert nog
prima. Maar wat ben jij dan? Dat is Joep z'n Dave! Juist ja! Jij krijgt straks
chocomelk. Ooh en wij dan? Jullie niet, jullie gingen mij pesten met Joep zn papa.
Zo'n gesprek is natuurlijk hilarisch voor mormels van 5-7 jaar oud. Al snel
merkte een ander meisje op dat er nog andere kinderen waren. Moeten die er
niet af soortvanpapa van Joep? Jawel, dat gaan jullie straks doen. Écht?
Jazeker. Iedereen krijgt straks een paar schaatsen en een lasso. Een lasso?
Zeker, dan moeten jullie ze vangen en over het ijs heen zwiepen. De blikken in
hun ogen, tussen geloven en twijfel in. Zo'n blik die iedereen nog elke dag trekt
wanneer je gaat shoppen en iemand raad je wat aan. Met een hand in de zij
probeer je zo geïnteresseerd mogelijk te kijken maar je twijfelt zwaar of het
wel klopt dat deze tv ook een raketinstallatie heeft waarmee je wifi kunt
lanceren door je auto. We mogen naar binnen toe en alle kenny's krijgen

schaatsen. Een meisje vroeg nog even naar de lasso en op dat moment besef je,
nu gaat t gebeuren. Mijn groepje was natuurlijk al pleitepietje maar ik kreeg er
13 anderen voor terug. Eindelijk! Een paar deden het voor het eerst en vonden
het best spannend. Op dit moment kom je dus voor een ouder-splitsing te staan.
Op dit punt onderscheidt je je van welk type ouder je bent. Ben je A: de oeh als
dat maar goed gaat ouder? Of ben je type B: de ja goed verhaal en gaan met die
banaan ouder? Ik ben type B 2.0
Hou je me wel vast want anders ga ik vallen. Ik ga je hand even vasthouden maar
vallen ga je toch wel zeg ik. Doet dat zeer? Nee, das koud. Maar jij kunt prima
schaatsen vrouw. Maar dit is de eerste keer! Klopt en over duizend keer ben jij
kampioen, afgesproken? En daar ging ze, alsof nooit anders gedaan had.
Lilililililili bijnapapa van Joep! Ik ben heel hard gevallen en toen deed ik de
spagaat en toen viel ik heel hard en eerst kon ik de spagaat niet maar nu wel
maar het doet wel héél zeer. Serieus? Ja! Supervet! Dus nu kan je spagaat? Ja...
maar het doet echt heel zeer aan mn kont. Echt niet! Niet? Nee want je huilt
niet en je kan nog praten en nu kan je de spagaat op ijs, ik vind je stoer!
Lilililililili ik kan de spagaat op ijs!!
Speltip nummer 34: pijn bij een kind wordt gewekt door de reactie van de ouder.
Als jij heel geschokt reageert zal het kind gaan krijsen. Reageer je chill is er
vaak niets aan de hand tenzij het dan zelf al blijft herriemaken, dan is het
serieus en moet je dingen doen als glitterpoeder smeren enzo.
Na 1,5 uur was het gedaan met vliegende, glijende en tollende stuntpiloten op ijs.
Koffie en chocomelk en weer retour naar school. Er wordt mij vriendelijk
bedankt voor de hulp maar is dat wel op zn plaats? Ik vind van niet, ik doe dit
puur voor mn eigen plezier. Ik bedank de school dat ik mee mocht want eerlijk is
eerlijk, ik hou ervan. Al die monsters om me heen, ik zag kinderen die onzeker
waren over het schaatsen groeien, opbloeien en plezier hebben. Je helpt her en
der wat mormels uit ongemakkelijke poses en ziet ze doorgaan zonder een kik te
geven. Allemaal monsters die de bijnapapa van Joep wilde hebben als hulp. Man
wat een vette dag was dat! En Joep? Joep geniet vooral dat hij iemand mee kon
nemen die kon helpen. Hij heeft niet veel nodig maar dit zijn dingen die zijn
trots strelen en dus de mijne ook. Monsters hebben vaak niet veel nodig maar dit
maakt een onaantastbaar iets tastbaar. Zoete koude herinneringen vol trots.
Vette actie dus weer en voldaan heb ik weer wat te typen!
Geluksvogel ben ik soms

