Seks
Ik doe het met andere vrouwen. Dat zal er in het roddelzieke Bergen wel ingaan als koek. Vanaf
vandaag wordt er tussen de schappen van de Albert Heijn en Deen over niets anders gesproken. Ook
aan de bar in het Schoorlse café De Avonden zal deze biecht het onderwerp van gesprek zijn. ‘Heb je
het al gehoord? Schiphorst doet het met andere vrouwen!’ Zijn ze allang al blij dat ze het niet over
hun eigen sores hoeven te hebben. Ik weet hoe dat gaat, ik heb immers ook veel aan de bar gezeten.
Ze doen maar, het laat me koud. Trouwens, mijn vrouw weet er van. Ik probeer haar zelfs bij het spel
te betrekken, maar ze houdt het liever bij toekijken. Ook goed. Ik doe het met <Annie>, Emmy1965,
Belami1, Erna01, Alfamylene en Razorblade 072. Dat is me een felle tante. Die doet haar naam
behoorlijk eer aan. Waar ik die vrouwen allemaal heb ontmoet? Nou, gewoon via internet. Als ik mij
met mijn iPad aanmeldt onder mijn schuilnaam ‘schphrst’, dan floepen er meteen een paar
uitnodigingen binnen. Allemaal van dames die met me willen spelen. Nou daar zeg ik natuurlijk geen
nee tegen. Binnen een paar minuten heb ik contact en kan het feest beginnen. Het gaat meestal
goed, maar ik heb ook wel eens woorden met een van de dames. Laatst nog met Emmy1965. Die
legde het woord ‘nixer’. Weet ik veel wat dat betekent. Dus dan ga ik meteen in de chatroom met
haar. ‘Hé Emmy, wat betekent nou weer nixer’. ‘Weet je dat niet? Een nixer is een mixer die nix mixt
’. Zo’n smiley geeft dan aan dat je het eigenlijk anders bedoelt, snap je. Bij Razorblade legde ik het
woord ‘urme’. Zij meteen in de chat: ‘wat zijn urme?’ Dan probeer ik weer grappig te zijn. ‘Urme zijn
wurmen zonder kop en staart hahahaha’. Oh, wacht eens even! Hoor ik u nu denken dat ik het hier
over sex met andere vrouwen heb? Jeetje, maar dan heb ik u helemaal op het verkeerde been gezet.
Welnee, ik zit gewoon te Wordfeuden met andere vrouwen. Ik hoop wel dat al die mensen de hele
column lezen, want anders staat het dorp morgen denk ik echt op z’n kop. Blij dat ik zelf nog even op
zit te letten. Sex met andere vrouwen, hoe komt u daar nou bij. Trouwens, sex met een x mag
helemaal niet. Het moet seks met ks zijn. Wel even bij de les blijven.

