
Winterstop 

 

In een ver verleden toen Nederland nog serieus gebukt ging onder zware winters, en toen er nog 

louter en alleen op natuurgras werd gespeeld, heeft de KNVB bedacht dat er in de maanden 

december en januari een winterstop ingelast moest worden. 

Anno 2014 heeft ongeveer de helft van de amateurverenigingen de beschikking over kunstgras, en 

de winter van dit jaar lijkt tot dusver meer op een hele zachte lente met temperaturen van ongeveer 

12 a 13 graden. 

Toch wordt er niet gevoetbald, dus moeten we ons vermaken met andere sporten, mijn voorkeur 

gaat uit naar b.v. veldrijden of de Dakar rally, soorten sport waar van de deelnemers het uiterste 

wordt gevraagd. 

Maar hoe anders is de realiteit, vanaf begin december wordt het beeldscherm van rtl 7 dagelijks 

gevuld met angstaanjagende lelijke dikke getatoeëerde  mannen die pijltjes op een bord gooien. 

De deelnemers doen behoorlijk hun best om vooral niet serieus genomen te worden, ze takelen zich 

qua uiterlijk en namen zo toe dat het bijna lachwekkend wordt. Je laat een staart groeien van 

ongeveer een meter, aan je kin een vlassige sik, en je noemt jezelf "the wizzard", 

Je verft je haar in de meest afschuwelijke kleuren, schilder een slang op je hoofd, en noem jezelf 

"the snakebite". 

Ook van een normaal publiek is er geen sprake, de trend is om je in foeilelijke outfits te hullen, aan 

een lange tafel te gaan zitten en je vol te laten lopen met bier. 

Het grappigste is dat in de studio twee ex darters zitten, die de potjes gaan analyseren, een anorexia 

persoon met een te klein brilletje die zelf ooit luisterde naar de bijnaam "the matchstick" of in 

Nederlands "de lucifer",waarschijnlijk gekregen omdat hij na weer een slechte partij met een rood 

hoofd het podium af moest,  geeft in een notendop zijn visie en commentaar op de wedstrijden. Het 

is van een nivo, dat ik denk, was lekker trambestuurder gebleven. 

Op nieuwjaarsdag is dan traditioneel de finale van het WK, en dit jaar werd het toernooi gewonnen 

door "magic" van Gerwen, gezien de cheque van 350.000 pond, en het onverstaanbare Brabantse 

interview wat na afloop volgde denk ik dat hij er heel blij mee was. 

Je zou denken dit was het dan, maar niets is minder waar, dan begint het S.D.S. Open dart 

kampioenschap. Onze eigen kantine wordt omgebouwd tot een soort van mini Alexandra Palace. 

Op een vrijdagavond en zaterdagmiddag moet uit ongeveer 60 deelnemers de beste darter van 

S.D.S. komen, ik zie mannen voor het bord staan, die op voetbalgebied al veel hebben meegemaakt, 

die plotseling als een rietje staan te beven omdat de druk die de uitzinnige menigte achter de 

dranghekken hen oplegt gewoon te groot wordt. 

Alles was perfect geregeld ze hadden zelfs de donderdagavond keukenhulp geregeld, die een soort 

van master-caller moest voorstellen waarvan ik dacht dat hij onder invloed van een paar biertjes 

alleen nog in staat was om een varken te imiteren, maar ze hadden hem een mooi pak aangetrokken 

en er kwamen spontaan hele volzinnen uit zijn mond. 

Na een geweldig spannend en gezellig toernooi werd de finale gewonnen door Erik "the miracle" 

Meijer. 

U begrijpt, ik heb niet veel op met de dart sport, maar door al deze randverschijnselen kan ik niet 

wachten tot het weer winterstop is. 


