Hobby’s.
Wat is eigenlijk de definitie van een hobby? Laten we het een prettige bezigheid
en/of een aangename tijdsbesteding noemen. Van uw vrije tijd wel te verstaan!!
Een hobby wordt niet betaald. Toch kunt u er geld mee verdienen, bijv. als u leuk
kunt tekenen /schilderen en u verkoopt af en toe een tekening of schilderij. Al is
het maar om uit de onkosten te komen, maar over het algemeen is de gedachte
”een hobby mag geld kosten” helemaal ingeburgerd.
Velen van ons hebben flink wat vrije tijd, dus wat let u om uzelf aangenaam bezig te houden? Als uren
een balletje slaan op de tennisbaan niet meer lukt dan gaat u toch gewoon biljarten! Nou ja, gewoon. Voor
veel mannen misschien, maar wellicht voor weinig dames onder ons. Leuk is het om iets te doen waar
anderen plezier aan beleven, maar bedenk wel, niet alles wat u onderneemt is vrijblijvend. Vrijwilligers
worden ook ingeroosterd en dan wordt er op u gerekend.
In de loop van de tijd kun je nog al eens van hobby en/of van club veranderen. Het minder leuk vinden,
sportblessures, andere interesses en/of het ouder worden kunnen hieraan debet zijn. Veelal begint een
hobby al op jeugdige leeftijd. Meestal met het lid worden van een sportvereniging. Ik kan me nog
herinneren dat mijn neef en ik in 1946 lid zijn geworden van een turnvereniging. Zo heette dat toen
natuurlijk niet. Wij werden lid van een gymclub. ONO was de naam en dat stond voor Oranje Nassau
Oost. Met oost werd bedoeld Amsterdam Oost, de stadswijk waar ik geboren ben. Ongeveer een jaar later
ging deze vereniging een afdeling korfbal oprichten. Bij de meisjes was animo genoeg maar de jongens
moesten echt geronseld worden. Het bleek echter wel een heel leuke sport en na m’n verhuizing naar
Goes, in 1957, heb ik nog 11 jaar met veel plezier de bal door de korf proberen te mikken. Daarna was het
afgelopen. Twee keer trainen in de week en bijna de hele zaterdag op pad om een wedstrijd te spelen, tot
in Leiden toe zelfs want we speelden landelijk, werd te veel van het goede.
Het gezin kwam als zeer aangename tijdsbesteding boven drijven en het sportieve gebeuren beperkte zich
tot een wedstrijdje voetballen tijdens de zomeravondcompetitie op het Hollandiaweitje, u weet wel bij de
vroegere melkfabriek aan de Willem Barentszstraat. (Op de afgetopte schoorsteen staan nog de letters
“ANDIA”.De fabriek bestond van 1951 tot 1975).
Moet u nagaan.! Ik had nog nooit gevoetbald, zetten ze me rechtsbuiten. Niet omdat ik kon voetballen,
maar omdat ik hard kon lopen.En het moest wel want er waren geen reserves. Toch maar een paar
seizoenen meegedaan en zegge en schrijve één doelpunt gemaakt.
En wat dacht u van een dagje vissen? Kleinzoon Kees, u kent hem nog van
vroeger, ging vorige week vissen in de Axelse kreek. Niet zo maar even ……
24 uur lang.!! Tentje mee, wat te eten en te drinken in de vistas. ”Geweldig
opa. Prachtig om ‘s nachts aan de waterkant te zitten en alleen maar te kijken.
Je komt helemaal tot rust”. Daarna ging ie een hele dag slapen en werd
zodoende dubbel uitgerust wakker.
Een oud collega doet echt aan wedstrijdvissen en deed mee aan de
wereldkampioenschappen kusthengelen begin mei van dit jaar. Vooraf dacht hij goede kansen te hebben,
maar ik ken hem als een grappenmaker dus dat heb ik niet serieus genomen. En terecht bleek later.
Diezelfde collega zat jaren geleden in de bus toen we op personeelsreisje gingen om een dagje te
langlaufen. Op de heenweg deelde hij hardgekookte eieren uit met de mededeling “gegarandeerd 6
minuten gekookt”. Twee minuten later vertelde hij dat de eieren in twee verschillende pannetjes waren
gekookt en dat de mogelijkheid bestond dat één pannetje maar 1 á 2 minuten kooktijd had gehad.
Grappenmaker!!
Maar er zijn ook hobby’s die minder lichamelijke inspanning vragen dan voetballen, tennissen, langlaufen
enz. en die u tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. Puzzelen, kaarten, handwerken, vult u maar aan. En niet
te vergeten….. lezen!!
Over lezen gesproken.U leest vast Nestor en natuurlijk ons eigen blad ”Bij de Tijd”. Daarin staan altijd
heel interessante artikelen over het wel en wee van onze Goese KBO afdeling. Om in ons eigen blad ook

een stukje vermaak te kunnen lezen daag ik u uit om eens over de volgende hobby na te denken: ”het
maken van een limerick”.
Even de spelregels. Een limerick bestaat uit 5 regels.De regels 1, 2 en 5 hebben 9 lettergrepen en rijmen
op elkaar.De regels 3 en 4 hebben 5 lettergrepen en rijmen ook op elkaar. Het is echt niet moeilijk en
hartstikke leuk om te doen. Leest u maar.
“Een lid van de Unie KBO”
“vond het clubblad van ons maar zo, zo”
“hij dacht weet je wat”
“ik spring in het gat”
“en geef ze een limerick cadeau”
Nou, wat denkt u ervan? Gewoon doen! Het resultaat lezen al onze 450 leden vast met veel plezier. Veel
succes toegewenst met uw nieuwe hobby.
Reageren? a.dekok@kbogoes.nl
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