Doordeweeks
Ik ben een bagagedrager
‘Hoog tijd dat ik ga proberen om die sinterklaaskilootjes eraf te krijgen’ zeg ik
verontschuldigend tegen mijn vrouw die net de kamer binnenloopt als ik hijgend en puffend
op adem zit te komen na het strikken van mijn schoenveters. Ik eet immers al sinds september
volop pepernoten, strooigoed, fondant, chocoladeletters, taaitaai en marsepein, en maak
mijzelf schijnheilig wijs dat dáár de oorzaak van mijn overgewicht ligt.
‘En niet te vergeten je dubbele kerstkwabben en ach: eigenlijk al die overtollige ponden die je
de afgelopen jaren zo fraai hebt laten aangroeien’ reageert zij nonchalant. Ze vraagt of ik
koffie wil. Ik antwoord bevestigend. ‘Wil je d’r wat bij? Ik heb roze koeken.’ Het water loopt
me in de mond. ‘Nee, doe maar niet’ hoor ik mijzelf zeggen. Zij loopt naar de keuken met een
zelfvoldane glimlach. Maar het kan natuurlijk net zo goed bemoedigend bedoeld zijn.
Bewegen dus! Ik las ergens dat Koopman Tweewielers in de Pijlkruidstraat aan het
verbouwen is. Het winkelpand wordt uitgebreid naar maar liefst 1400 vierkante meter,
verdeeld over twee verdiepingen. En aangezien mijn huidige fiets inmiddels bejaard is…
Maar: gezond verstand. Niks te superstoer, geen poespas of overbodige functies. Een
degelijke nieuwe herenfiets, dat hebben ze daar vast wel voor mij.
Het is koud buiten. Ik besluit om deze keer nog maar met de auto te gaan, maar ik beloof
mezelf dat ik voor mijn volgende boodschapje zéker ga fietsen. Of anders toch de keer daarna.
Als ik kom aanrijden, zie ik dat het Koopman-pand in omvang minstens is verdubbeld. Ik
parkeer en loop de winkel binnen. Eigenaar Henri Westen vraagt of hij me kan helpen en ik
vertel hem wat mijn bedoeling is. We lopen door de enorme ruimte waar druk gewerkt wordt
aan het voltooien van de grootscheepse operatie. ‘We zijn bijna klaar’ zegt hij. ‘Dan hebben
we onder meer een brede inpandige fietsprobeerbaan en ook nog eentje speciaal voor kinderen
op de kinderfietsenafdeling. We hebben er enkele sterke merkvertegenwoordigingen bij
gekregen. En alle voorraad nu binnen handbereik.’ Bovendien is er extra aandacht en
wandruimte gecreëerd voor een ruime presentatie van alle mogelijke onderdelen en
accessoires op het gebied van ATB’s en racefietsen.
Het aanbod duizelt me. ‘Kijk gerust eerst zelf even rond’ stelt Henri voor. Goed idee. Ik loop
langs de uitnodigend uitgestalde tweewielersportiviteit. Krijg visioenen van bergetappes en
steile modderafdalingen. Eropuit, van de gebaande paden af. Misschien dan tóch maar die
fonkelende, knalgele mountainbike?
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