Bijnamen
De geschiedenis heeft veel clubs en spelers een bijnaam gebracht, de bijnamen vinden vaak hun
oorsprong in bepaalde karaktertrekken, kwaliteiten of uiterlijke kenmerken, terwijl er bij clubs of
landenteams vaak gerefereerd wordt aan de kleur van het tenue of de nationale vlag, de speelstijl
van het team of een bepaald dier dat een belangrijke rol speelt binnen de club of het land.
Als u nu denkt dat de vocabulaire van uw voorzitter een boost heeft gekregen heeft u het mis, ik heb
het voorgaande klakkeloos overgenomen van Wikipedia.
Toen ik het las ging ik eens nadenken hoeveel spelers ik ken die een bijnaam hebben gekregen,
De eerste die bij mij opkwam was het "slangenmens" Rob Rensenbrink, een linksbuiten die vooral
op viel door zijn onnavolgbare dribbels, snelheid en fluwelen techniek. Wie herinnert zich niet zijn
bal op de paal in de laatste minuut van de WK finale in 1978 in Argentinië.
Natuurlijk hoort hier ook de naam van Willem van Hanegem alias "de kromme" genoemd te worden,
een bijnaam die hij waarschijnlijk kreeg door zijn bijzondere loopstijl of de manier waarop hij
buitenkant voet de meest kromme ballen kon spelen.
Ronald Koeman kreeg na zijn overgang naar Barcelona de bijnaam "copito de nieve" of in het
Nederlands "sneeuwvlokje" verwijzend naar toen nog zijn blonde haren.
Zoals u ziet spelers met bijzondere uiterlijke kenmerken of uitzonderlijke kwaliteiten, voor mij
allemaal logisch en goed te begrijpen.
Vorige week woensdag zat ik 's morgens vroeg om half 7 een kopje koffie te drinken bij café "de
kater" in Wageningen, en onderwijl zat ik de Gelderlander even door te bladeren. Daar werd mijn
aandacht getrokken door een klein stukje dat er tegenwoordig bij het eerste elftal van S.D.S.55 uit
Wekerom een goaltjesdief loopt luisterend naar de voetbalbijnaam "de schele". Nu loop ik al een
tijdje mee bij S.D.S., maar ik ken helemaal niemand met een dergelijk uiterlijk kenmerk.
Toch wel jammer dat er niet zijn gewone naam bijstond, dat wisten we allemaal om wie het ging. Ik
heb nog wel een verzoekje naar de Gelderlander gestuurd of ze wel een beetje zuinig om willen
springen met het gebruik van bijnamen, omdat dat het een stukje heroïek meegeeft aan bepaalde
spelers.

