
Ondertussen op het Orvelterveld.....

Ik moet eerlijk zeggen, het is mij tamelijk rauw op het dak gevallen die corona. 
Ik weet best dat ik net wat aan de gevoelige kant ben en daarom goed op moet 
letten of ik de dingen die ik doe wel leuk vind. Want als ik het niet leuk vind 
gaat dat linksom of rechtsom een keer mis. Het is dan net of de energie uit me 
wegtrekt. Dat zijn de momenten waarop ik weet dat ik weer met iets bezig 
moet wat ik echt leuk vind. Soms is dat iets nieuws wat ik bedenk bij de kippen 
of iets bij de koeien. Ik moet in ieder geval iets hebben waar ik de tanden in 
kan zetten en waarmee iets bereikt wordt.

En eigenlijk wil ik het helemaal niet over corona hebben. Iedereen heeft het er 
wel over, ik heb het veel liever over andere dingen. Maar het is nu eenmaal 
niet weg te denken. Het viel mij in ieder geval erg zwaar, we hebben zelf een 
week in quarantaine gezeten, daarna lesgeven aan de kinderen. Ik denk dat 
dat de druppel was. Op een gegeven moment was ik echt alleen nog maar aan 
het werk of tussen de kippen of tussen de koeien of met mijn eigen kinderen 
die iets moesten leren. Normaal gesproken heb ik dan op vrijdagavond biljart. 
Dat is dan gewoon het moment voor mezelf om dom te lullen of om nog 
dommer te lullen. Vooral dat laatste zie ik als één van mijn kernkwaliteiten.

Ik snap nu die bisschoppen van vroeger wel die het belangrijk vonden dat er 
iets te vieren viel. Zoals een kermis of carnaval. Dat is dan iets waar mensen 
naar toe leven en dan vergeten ze even alle negatieve dingen om hen heen. 
Maar in ieder geval, dat was mijn eigen conclusie ook. Ik moet iets zoeken dat 
ik écht leuk vind. Waarvan ik aan het begin van de week zeg, ik moet deze 
week hard aan het werk maar vrijdag ga ik lekker....... op motorrijles..... Dat is 
het geworden dus, mijn midlife crisis is ietwat vroeg ingetreden, 43 jaar, direct 
ook een oude motor gekocht, en met lessen gestart. Wat een ervaring, ik rij 
natuurlijk al vanaf mijn veertiende op allerlei gemotoriseerde tweewielers, maar 
was nog nooit boven de 125 cc uitgekomen. Nu lessen op een 650 cc, dat is 
dan echt een geweldige ervaring. Ondertussen is de theorie gehaald en de 
bijzondere verrichtingen, dus mag ik nu de weg op met de lesmotor. 

Dus nu alvast even een waarschuwing, eind september moet ik afrijden, dus 
hou vanaf de eerste week van oktober een beetje rekening met mij, als je een 



bult lawaai aan hoort komen vanaf het Orvelterveld.... ik heb nog niet zoveel 
ervaring...... Ja, wel ervaring met een bult lawaai maken, maar nog niet met 
legaal motor rijden op de weg.

Groeten en kallum an, Hans Brinke.


