HIATEN EEN VROUWENBOLWERK
door: Karel Oudenaarde
Het lijkt erop dat de drijvende kracht bij Hiaten de vrouwen
zijn geworden. Het is onmiskenbaar dat de meest recente
succesvolle activiteiten daar op duiden.
In het voorjaar bekeek ik op de website de leuke en soms
bijzondere foto’s van de welbekende paparazzo van Hiaten.
Voorjaar 2017, Schooltennis, Opening seizoen, Renovatie keuken
en fotoverslag ‘Martin Verkerk & feestavond Hiaten’.
Bij de laatste foto’s kreeg ik beelden van het voorval wat zich rond
middernacht bij Hiaten afspeelde. Een groep jongens uit het foute
circuit had via social media lucht gekregen van een vet feest bij
Hiaten. Wanneer deze jongens langs komen is de kans groot dat het
feest er niet plezieriger op wordt. En zo geschiedde …. bijna! Met
veel rust en praten wist een paar mensen te voorkomen dat de
onruststokers deel van het feest werden, het tennispark verlieten om elders een feestje te (ver)bouwen.
Door het gebruik van social media gebeurde op 21 september 2012 in het Groningse plaatsje Haren het
volgende: Een 15-jarig meisje verstuurde op 6 september 2012 een openbare uitnodiging voor haar
Sweet Sixteen Party via de sociaalnetwerksite Facebook naar 78 vrienden. Op de dag van het feest
werd vanaf half tien 's avonds vanwege de rellen op straat de Mobiele Eenheid ingezet. In de ravage
moesten onder meer auto's, fietsen, (winkel)ruiten en straatmeubilair het ontgelden en werd een
supermarkt geplunderd.
Facebook, aanvankelijk een leuk contactmedium om met vrienden en vriendinnen nieuwtjes uit te
wisselen, is uitgegroeid tot een online platform met behoorlijk wat risico. Wat zeg ik; “Veel risico!”
Niet alleen Facebook, er is ook nog; Instagram, Linkedin, Snapchat, Pinterest, Twitter en YouTube.
Met elkaar maken zij de digitale sociale wereld onecht en gevaarlijk.
Het moge duidelijk zijn dat ik enorm de pest heb aan Facebook en al die andere digitale platforms.
Waarna de jeugd ongetwijfeld roept “Weer zo’n ouwe zak die de ontwikkelingen van de huidige
maatschappij niet begrijpt.” Het zal in hun ogen beslist waar zijn, maar ik heb sinds het bestaan van
social media nog nimmer in mijn lange leven zo’n berg onzin langs zien komen.
Nu ik als oudere man toch aan het klagen ben, nog een irritatie! Geluid, geen gewoon geluid maar
geluid van dermate veel decibellen dat je dit gerust ‘teringherrie’ mag noemen.
Laatst mocht ik bij Hiaten een feest bijwonen. Voor de muziek had de organisatie een bekende DJ
uitgenodigd.
De DJ, in het dagelijkse leven een uiterst aardige vriendelijke man met een beauty van een vrouw, was
bezig met het opbouwen van zijn geluidsinstallatie. Met een paar mannen van mijn leeftijd voerden
wij onder het genot van een biertje een geanimeerd gesprek en vermaakten ons volop. Gezellig feestje!
De aardige vriendelijke man ging van start. Vanaf dat moment viel het gesprek compleet dood. Uit de
met zorg geplaatste geluidsboxen werd een immens geluid over ons uitgestort. Een vervelende
trillingsensatie teisterde mijn borstkast en mijn trommelvliezen stonden op springen.
Zo af en toe viel uit de kluwen van bassen en dreunen een melodie te ontwaren.
We hebben ons biertje opgedronken en zijn bedroefd naar huis gegaan.
Ons vriendenclubje heeft vastgesteld dat dit soort feesten niet voor ouderen zijn bedoeld. Niet alleen
bij Hiaten, bij veel sportverenigingen verlopen de feesten op dezelfde wijze.
Nog geen week geleden, na het laatste fluitsignaal van de streekderby VVGZ – Pelikaan, moest het
verlies van VVGZ worden weggedronken. Door de immense bak herrie, door twee kolossale
klankkasten de kantine ingeblazen, moest ik mijn bestelling bij de dame achter de bar, normaal praten
werd voor haar liplezen en dat bleek ze niet te beheersen, keihard in haar lieve kleine oortje toeteren.
Terug naar foto’s kijken op de website van Hiaten. Zojuist geplaatste fotoreportages van de ‘Gooische
Bingo’ en ‘Flower Power Ladies Eve’ toonden sfeervolle plaatjes van twee uitzonderlijk geslaagde
avonden die een beeld opriepen dat de dames bij Hiaten erg goed bezig zijn.
Weliswaar een afwijkende activiteit maar óók weer door een vrouw georganiseerd; de Zomerparkdag.
Hiaten was daar voor het tweede achtereenvolgende jaar met een stand aanwezig en … dat heeft 57
potentiële leden opgeleverd. Vorig jaar waren dat er ruim 30.
Daarnaast moet de grandioos verlopen ‘Clubkampioenschappen’ ook vermeld worden om de rij
geslaagde activiteiten compleet te maken. De vrouwelijke inbreng was substantieel!
Tijdens het dankwoord van voorzitter Middendorp noteerde ik zes dames en (maar) twee heren
Zo op het eerste gezicht zou je denken; het zijn de dames die momenteel bij Hiaten de sfeer bepalen
door een reeks van spraakmakende successen.
Het zou ook zo maar kunnen dat de voorzitter met zijn ontegenzeggelijke charmes de dames in
beweging heeft gebracht waardoor zij initiatieven nemen en activiteiten organiseren. Een
samenzwering tussen hem en de kapitein is hierbij niet ondenkbeeldig.
Op de frontpage van Hiaten stond geschreven: “Hiaten gaat het volgende jaar wéér beter doen dan in
2017. De tennisvereniging groeit en bloeit tegen de stroom in en Ladies Day is in ere hersteld!”
Het is te hopen dat dat in 2018 gaat gebeuren. Aan de dames zal het zeker niet liggen.

