
Ola, buenos Tardes signores Y signoras. Donde estan les taekwondo chicos Y chicas de 
Chile? Encontré sus equipajesen nuestro avión. 

 

No comprende? 

Good evening ladies and gentleman. Where are the taekwondo boys and girls from Chili? 

I.ve found their luggage in our airplane . 

In Dutch? 

Goedenavond dames en heren. Waar zijn de taekwondo jongens en meiden uit Chili? Ik heb 

bagage gevonden in ons vliegtuig. . 

Op het labels staat het adres van taekwondoschool Tapia. les Chicos e chicas hebben hier 

getraind. O, dat was een jaar geleden. Senor en senora Tapia u had beter hun geheugen 

kunnen trainen. 

Het is niet de eerste keer dat deze bagage vergeten is. Zo heeft Jeroen deze jongeren naar 

België gebracht zodat ze mee konden doen aan een taekwondowedstrijd. Eenmaal in Oss 

kwam Jeroen erachter dat alle bagage nog in de auto stond. Vervolgens kon Luuk met zijn 

Volvo naar België rijden om de bagage na te brengen. Matthew zou ze ophalen na de 

wedstrijd. Behalve de bagage waren de Chilenen nu zelf ook nog kwijt. Ze waren niet in de 

sporthal waar Matthew zocht maar stonden waren gaan zwemmen in het vakantiepark. 

Privéchauffeur Matthew kon vervolgens daar op zoek naar ze. Je zou denken dat ze wat 

geleerd hadden maar niets was minder waar. Nadat ze weer bij de sportschool afgezet en 

op hun bagage gewezen waren, kwam Matthew weer met een extra tas thuis. Die zijn 

vrouw weer mee naar de sportschool mocht brengen. Echte Diva's zijn die taekwondoka's 

uit Chili. Het is nog net niet dat ze een limousine nodig hadden. 

Nu heb ik al een heel verhaal verteld zonder uitleg van de nodige veiligheidsregels. Even 

voor de duidelijkheid. Nooduitgangen bevinden zich voor in de zaal en achter in de zaal. Er 

zitten geen reddingsvesten onder uw stoel en zuurstof mag u gewoon uit de lucht halen. 

Het A team vond het wel leuk om met de Chilenen te trainen. Vooral Joël had grote 

verwachtingen. Zo had hij verwacht de salsa perfect te kunnen bij hun departure. Wat een 

teleurstelling dat alle Chileense dames al een jongeman thuis op hen hadden wachten. Wat 

betreft de salsa, misschien kunt u terecht bij een goede dansschool. Je zou denken dat Joël 

genoeg aandacht krijgt. Elke wedstrijd melden zich de nodige jongedames voor selfies met 

Joël,  maar volgens eigen zeggen niet de juiste soort aandacht.  Aandacht geeft hij genoeg. 

Zo zaten we voor het raam  bij een therme te eten. de aanwezige heren hadden weinig 

aandacht voor het eten. Het badend publiek leek onraad te ruiken want kwamen op een 



gegeven moment met gekruisde armen voor hun bikinitopje het bad uit. Maar ook daar was 

niet de juiste soort aandacht.  

Alle blonde dames Kunt u even naar voren komen voor Tax Free articles. Joël kom er even 

tussen staan. Nou dat zou toch genoeg aandacht moeten zijn. Dames geef die jongen wat 

aandacht, Aai he even over zijn bol, klets zijn oren van zijn hoofd. Niet te veel aandacht 

want we willen geen Me Too affaire bij Tapia. Zo weer een jongensdroom vervuld. Geen 

wens is ons te gek, zo klantvriendelijkheid zijn wij bij Latam airways. 

Wat de ene jongen te kort komt, heeft de ander weer te veel. Ramon klaagt erover dat hij 

van alle vrouwen aandacht krijgt.  Daarmee bedoeld hij dan waarschijnlijk zijn moeder, 

zussen, Lotte en Panchita. Niet gek dat je aandacht krijgt als je Panchita iedere keer een 

plak ham voor haar neus houdt. Ik ben benieuwd wat hij Lotte voor haar neus houdt.  

Panchita zou je wel de maskotte van de club kunnen noemen. Iedereen wordt vriendelijk 

begroet en een aai over Panchita's kop zou geluk brengen. Maar het blijft niet bij deze 

mascotte. We hebben ook een eigen boeddha op de club. De Chinese Boeddha wordt in het 

chinees ook wel Pu-Tai genoemd.  Volgens de legende was Pu-Tai-Ho-Shang een Chinese 

zenmeester (monnik) die zeer gelukkig en zonder zorgen door China rondtrok om het 

Boeddhisme te verspreiden. Hij was hierbij vaak omringd door kinderen en werd geëerd om 

zijn enorme blijdschap en gulheid, wat hem ook zijn bijnaam 'Happy Boeddha' opleverde. 

Na zijn dood werd hij vereerd als volksheld, vruchtbaarheidsgod en brenger van geluk.. Wie 

voldoet aan deze beschrijving maar staat gelukkig nog volop in het leven? 

...................................... Ad. Iedere stijlwedstrijd is hij er bij om onze sporters te coachen 

naar goud.  Want alleen goud telt, dat heeft onze Ad dan weer uit Korea. Je hebt altijd de 

jeugd om je heen om het beste uit ze te halen. je vrouw staat ook vaak klaar om de verkoop 

te regelen dus dat is financieel geluk. Maar ook een Boeddha kan wat geluk gebruiken. 

Iedereen weet dat je een Boeddha moet krijgen dus Ad. Omdat alleen goud telt, een 

gouden Boeddha voor jou. Dat hij je veel geluk mag brengen. 

Nu we het toch over China hebben, hoorde ik van mijn collega stewardessen dat de het 

Nederlands team naar China is geweest om deel te nemen aan de WK. Althans dat vindt 

China. Taiwan ziet zichzelf eerder een zelfstandige staat met Taipei als hoofdstad.  Weer 

een knap stukje werk. Helaas net geen prijzen gewonnen maar 5e van een pool met 

Koreanen is niet mis. De TBN zorgt voor de pakken die weer last minute geleverd werden. 

Misschien is het een idee om taekwondopakken aan het assortiment tax-free articles toe te 

voegen. Als de directie van Latam Airways daar niet aan mee wil werken, stel ik voor om de 

pakken voor 2020 vast te bestellen bij de bond. Misschien dat ze er op tijd zijn. 

 



De catering van de bond laat ook wel te wensen over in Taipei. Erik ging er op uit om water 

voor ons nationaal team waarvan het overgrote deel van Tapia komt. Hé dat klinkt goed 

Tapia in Taipei! Maar eerst had hij een telefoonkaart nodig. Ondertussen stond het hele 

team in de snikhete zon op een basketbalveld te trainen. Waarom op een basketbalveld. 

Daar zullen we het niet over hebben. Maar wel goede reclame voor een reis naar 

Nederland.  De training was al voorbij voordat er water kwam. Wil de bond eigenlijk wel 

resultaten van onze sporters of de koreanen te vriend houden door ons team uit te drogen. 

Zulke slechte service zou bij Latam nooit voorkomen.  

In een vliegtuig is het echt teamwork om  alles binnen de gezette tijd voor elkaar te krijgen. 

Je zou denken bij taekwondo dat het een individuele sport is maar dit jaar blijkt maar weer 

hoe weinig hier van klopt.  

Als team steun je, elkaar de wedstrijd door. Sla je een arm over de schouders als het 

resultaat tegenvalt en geeft elkaar een knuffel daar waar nodig. Je verzamelt in de sportzaal 

en de harde kern gaat als de laatste gelopen of gespard heeft, weg. Ook al is dit soms om 

23.00u.  Als een vader uitvalt vanwege een Hernia springen er 3 surrogaat vaders op om 

Vera naar haar band toe te trainen. Het viel niet mee om alle tips van 3 vaders te 

ontvangen en 3 vaders het naar hun zin te maken. .  Helemaal niet als het over sparren 

ging. Want daar verwachtte men de bottleneck. Nigel had een makkelijke tegenstander aan 

haar tijdens de sparringtraining. Os moet ik juist moeilijk zeggen. Hoe hij Vera ook uitlokte, 

Ze hapte niet toe tot frustratie van haar taekwondovaders. Was Vera te voorzichtig met 

Nigel. Dacht ze dat hij van porselein was? Of waren de strepen op zijn zwarte band de 

drempel. Daar liet ze zich niet over uit. Maar dan.....als het moet..... tijdens het examen liet 

ze een potje zien waarvan niemand had gedacht dat ze het in haar had. Voor de volgende 

keer. Als je haar kietelt...dan hapt ze wel. Trainen op de plankjes Agatha, Isa en Vera 

hadden vrijwilligers genoeg en bovenal tips genoeg.  Dus Arno, Marcel en John bedankt 

voor het coachen en teamwork. Dit allemaal terwijl Ali, Mieke, Ramon en Lotte naar Chili 

vlogen met onze maatschappij. Latam airways. 

De ene foto nog mooier als de andere. Tickets zijn te boeken  bij onze vliegmaatschappij, 

voor een trainingweekend in Chili. In de hoge bergen zodat die Nederlanders met een 

topconditie terugkomen. Ook zou er een hele koe geslacht zijn ter ere van de 

wederterugkeer naar het  geboorteland van Ali. Iedereen dacht dat Ali en zijn familie alles 

met één barbequefeest op hadden. Er wordt gezegd dat het meeste van de koe in de 

diepvries ligt maar....wij weten wel beter.  

Helaas komt aan al het goede een eind, dus ook aan het familiebezoek in Chili. Begin januari 

stappen de Tapia's van het vliegtuig om de Chileense zomer te verruilen voor de 

Nederlandse winter. Brr.  Helaas ook meteen weer aan het werk. Wie vindt dat ze te veel 

naar school moeten of werken? Handen omhoog graag.  Mag ik jullie erop attenderen dat 



na hun vakantie Ali en Mieke geen enkele dag meer vrij hebben gehad. Elk weekend wordt 

opgeslokt aan wedstrijden. Diest, Sindelfingen, hamburg, Lille, Den Bosch, Tongeren en zo 

gaat het maar door. Ze  kunnen wel trainers / coaches van de maand als titel krijgen.  Een 

dik applaus is wel op zijn plaats.  

Ook voor onze sporter van de maand Agatha. Haalt in december haar zwarte band. Doet 

vervolgens mee in Diest.  Je zou verwachten met een zwarte band dat je alles al kan. Niets 

is minder waar. Moet ze er zo even nog 5 of 6 stijlvormen in een paar weken erin zien te 

stampen. Respect. 

Tapia is een goede klant van de vliegwereld en maakt genoeg airmiles. Dit jaar ging er ook 

een team naar Portugal om in Lissabon deel te nemen aan een wedstrijd. Voor Gino, Romy 

en ouders was het de eerste vliegreis. Het team was zo groot dat er 2 vliegtuigen nodig 

waren. Of onze concurentie dachten dat er anders te veel gefeest zou worden en splitsing 

beter was. Bij Latam zou dit niet gebeuren. Wat wel opviel dat er net te weinig mensen 

waren om in iedere taxi 4 mensen te laten zitten. Dat betekende een second honeymoon 

voor Matthew en Jenneke omdat Vera bij Agatha, Tomeck en Magda ging zitten. En de 

jeugd bij elkaar wilde. Wat nog meer bijzonder was dat iedere taxi een ander tarief voor 

dezelfde rit vroeg. De goedkoopste was 15 euro 60 en de duurste 27.  Het ergste was dat 

deze ook nog fooi gekregen had bovenop dit dure tarief. Het verschil was wel dat deze taxi 

als eennalaatste vertrok maar als 2e bij het hotel aankwam. Dus snelheid kost geld.  

Snelheid. Ali en Mieke gaan nu ook een stuk sneller met hun nieuwe auto. De bus is verruild 

voor een chique  personen wagen. Nadeel is wel dat ze nu niet zo veel meer mee kunnen 

nemen. 

Mieke en Ali komen zo wel snel aan alle bijzondere pokemons. Ieder land vangen ze er 

weer een paar die ze kunnen ruilen. In Lissabon hadden ze 7.5 Km gewandeld maar 

tussendoor wel een lekker terrasje want voor de inwendige mens moet ook gezorgd 

worden.  

Ja voor de inwendige mens kunnen Ali en Mieke ook goed zorgen. Frustrerend voor 

moeders waarvan hun kinderen bij Ali en Mieke tussen de training eten. Wat blijkt, het eten 

smaakt 

veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelbeter bij Ali 

en Mieke. Dingen die thuis opzij geschoven worden gaan nu hap slik weg. 

3 es. Is een lekker prikkelend drankje net als ons damesteam Sarah Lee, Siam en Sanne.  zo 

kunnen we ook ons dames team noemen. Klinkt beter als S3 want dat klinkt als een 

legerkeuring. S5 ja daar komt S3 best bij in de buurt en als knettergek wil je als team niet 

gestempeld worden. Die bakten er ook wat van in Lissabon.  Maar bovenal Portugal is 

gewoon gezelligheid en teamwork. 



Toch heeft Tapia tegenwoordig geduchte concurrentie. John die pakt zijn fiets voor alles. 

Ook om even van Geffen naar Lent bij Nijmegen te fietsen om de planken tijdens de 

bandexamens vast te houden. En Sean heeft besloten voetbalwedstrijden in plaats van 

taekwondowedstrijden te gaan doen. Wat bezielt die jongen. Teamsport? Dat bieden wij 

toch ook. En de ballen bij taekwondotrainingen zijn toch zeker een stuk groter als bij 

voetbal. Is dat de reden dat Ali opeens met ballen gaat trainen? concurrentie aangaan met 

voetbal? Denk eraan Sean er zijn eerder sporters van Tapia gaan voetballen. Vraag maar 

hoe ze er nu voor staan. Een en al blessure. 

Sparren daar scoort Tapia ook goed mee. Dat begint ook een mooi teampje te worden. 

Kampioenen zoals Celine en Hamza daar hebben we al genoeg van gehoord. Maar Sacha 

Nigel en Ranesh maakt het compleet. Menig maal staat Sacha klaar om te helpen met de 

training van de toekomstige talenten. Dit jaar had ze het extra zwaar met de wedstrijden 

want ze moest sparren in een hogere gewichtsklasse. Maar dit jaar gaat ze voor haar vorige 

klasse. Zet hem op! Ranesh, misschien zit je niet meteen volop in de prijzen maar net zoals 

bij stijl, is het bij sparren ook een kwestie van trainen volhouden en zo beter worden.  

Menig ouder sporter wordt toch met sympathie aangekeken van knap dat je het nog 

probeert. Maar het bewijs is met de nieuwjaarskwis geleverd. Brain over Powerd. Want die 

arme oude knarren gingen er toch mooi met de hoofdprijs vandoor. Dus soms kun je best 

wat tips aan ze vragen hoor. 

Tijd. Alles draait om tijd bij de luchtvaart anders kun je niet op tijd opstijgen. Dit geld 

nauwelijks voor Taekwondo. Wedstrijden die op tijd afgelopen zijn bestaan er nauwelijks. 

Maar onze coach is wel van de klok. 8.00u vertrekken is 8.00u vertrekken. Terecht want 

niets is zo vervelend als jou pool als eerste is en je moet zo vanuit de auto het veld op. 

Gelukkig niet gebeurd. Maar had kunnen gebeuren dankzij een paar wenkbrouwen die er 

erg mooi uitzagen. Andere reden waarom het niet gebeurde. Er bestaan geen één 

taekwondowedstrijd die op tijd begint. Laat staan dat iemand weet wanneer het eindigt. 

Misschien dat ze het in Hamburg wel weten.  In Lille was het een verademing. Weinig 

deelnemers omdat ze het jaar ervoor tot diep in de nacht doormoesten. Dus om 14.00u 

alles klaar en op tijd thuis voor De Luizenmoeders. 

Ali heeft een nieuwe dieettip. Niet ontbijten en pas 's middags eten. Als zijn leden het 

volgen. Krijgen ze de wind van voren want een wedstrijd op een lege maag beginnen is out 

of the question. Tja wat wil onze sabung nou. 

Ook diegene die keihard trainen en nooit goud halen. horen ook in  eens in het 

zonnetje gezet te worden.  

Zet hem op en gewoon door trainen. Het gaat om een gezond lichaam en iedere keer 

naar de training te komen om spierpijn bij Ali te halen. Dat is wel een applausje 



waard. Het valt wel op dat na elke vakantie Ali bedenkt dat er aan de conditie 

gewerkt moet worden. Dus keiharde conditietraining.  Tip voor spierpijn....5 minuten 

in een koud bad.  Natuurlijk kunt u ook met Latam naar ijsland vliegen. 

Nog even voor jullie de gordels vast kunnen maken wil ik de ouders onder de 

aandacht brengen. De vaste supporters van de club maar ook het transport. Zij 

zorgen dat onze sporters komen waar ze moeten zijn en betalen de reizen en zorgen 

dat iedereen door de douane komt. Daar mag wel even voor geklapt worden. De 

bagage zullen we maar naar Chili sturen.  

 


