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Trampoline. 

 

Of ik ook handig ben? Vraagt een wat oudere vrouw door 

de telefoon.  

Hoewel oudere, ik weet het eigenlijk niet. Enigszins 

‘bekakt' praat ze wel, maar ze heeft een hele mooie stem. 

Op het moment dat ze mij belt zit ik aan de koffie, 

heerlijk in het zonnetje onder een fraaie bolcatalpa. Maar 

voor ik antwoord geef vraag ik haar toch maar eerst wat 

ze precies wilt, The Count kent namelijk inmiddels zijn 

‘pappenheimers’. 

“Meneer we hebben voor onze kleinkinderen een 

trampoline gekocht, maar hij is zo groot en mijn man ziet 

het niet zo zitten om hem nog voor het weekend in elkaar 

te zetten. Hij denkt zelfs dat hij niet in de tuin past, maar 

is nu zelf met zijn vrienden vissen. Dus ik dacht ik ga 

eens creatief zijn.” 

Dus u dacht dan bellen we The Count Gardening even?  

“Nou, Ik kreeg een tijdje terug een mooie kaart van u in 

de bus en dacht meteen die kan weleens van pas komen, 

nou hier ben ik dus." 

Ja, helder ik begrijp het. 

“Het is nog iets ingewikkelder hoor, want naast dat hij 

nog in elkaar gezet moet worden moet hij ook verlaagd 

worden, althans dat zei mijn man. Wat hij nou daarmee 

bedoelde weet ik ook niet. Ik heb hem alleen via internet 
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besteld en hem naar hier laten komen. Voor de 

kleinkinderen dus.” 

Daar was ik al bang voor en ik denk dat uw man 

misschien bedoelde dat hij ingegraven moet worden. De 

trampoline dus.  

“Dat zou heel goed kunnen, maar we hebben overal 

tegels en verder veel verhoogde borders, dus dat wordt 

lastig en dan gaat hij uitgerekend deze week lekker met 

zijn vrienden vissen.” 

Uit nieuwsgierigheid vraag ik haar én natuurlijk ook om 

een beetje te sarren;  

Dus u koopt iets voor de kleinkinderen zodat ze in het 

weekend lekker kunnen spelen en bij aankomst schrikt u 

eigenlijk van het pakket. Uw man is aan het vissen en 

komt waarschijnlijk ook pas tegen de avond terug?  

“Precies, zijn er toch nog mannen die mij begrijpen. Wat 

een heerlijk idee om u te ontmoeten. Daar kijk ik nu al 

naar uit. Overigens mijn man komt pas overmorgen laat 

in de avond terug uit Schotland. Ja, vissen en golfen daar 

kan je hem voor wakker maken en dán pas kom ik. Op de 

derde plaats dus.” 

Nou Count, daar kan je beter niet heen gaan. Hoor ik een 

stemmetje diep van binnen zeggen. 

Als ik vragen mag, hoe groot is de trampoline eigenlijk? 

Ik bedoel dan de hoogte en de doorsnede. Ik vraag dit 
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i.v.m. het aantal tegels en grond dat eventueel verwijderd 

moet worden.” 

Terwijl ze even gaat kijken verplaats ik mij in de situatie 

en zoek meteen haar adres op. Google streetview laat mij 

vervolgens een recent plaatje van een oudere villa zien. 

Na het inzoomen voldoet de tuin dan ook redelijk aan 

haar omschrijving. Count jr. heeft in ieder geval weer 

zijn best gedaan. Flyeren in een schitterende villawijk. 

‘Een wijk met potentie’ noemde hij pas weer een wijk 

waar hij was geweest. Kennelijk onlangs tijdens één van 

de lessen Marketing & Communicatie opgepikt. Ja, hij is 

af en toe net zo’n spreker op een congres voor de reclame 

boys.  

“Sorry dat het even duurde, maar ik realiseer mij nu pas 

dat ik wel een hele grote heb besteld, hij heeft een 

doorsnede van 450 cm. Of nee. Wacht dat is de lengte, ja 

de lengte en breed 250 cm.” Hoor ik haar zeggen. 

Dat is een ‘flinke jongen’ mevrouw en dat is dus een 

rechthoekige, de meeste zijn rond en een stuk kleiner. 

Zelfs in de speeltuin van de Efteling staan volgens mij 

kleinere exemplaren mevrouw. Misschien kan u beter 

daar van het weekend met de kleinkinderen naar toe 

gaan en deze terug laten sturen of omruilen tegen een 

kleiner exemplaar? Als ik u was zou ik zo’n onding 

helemaal niet in de tuin nemen. U doet uw buren, uw 

man, maar ook uzelf er een groot plezier mee.  

“Nou, u maakt ineens mijn dag weer goed, ik laat hem 

dan maar weer ophalen, maar zou u dan wel binnenkort 
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naar mijn tuin willen komen kijken? Die tuinman die we 

nu hebben is wat mij betreft verleden tijd. Die had ik dus 

eerst ook wel gebeld hoor. Ja, we hebben dus zelf al wel 

een tuinman, maar hij neemt weer eens zijn mobiel niet 

op. Gek word ik van die hork” 

Dat is vervelend en uiteraard wil ik langskomen, 

vanavond kan eventueel al of heeft u liever dat uw man 

ook thuis is? 

“Nee, hoor geen enkel  probleem. Hij heeft niets met 

tuinen en al zeker niet met tuinmannen. Zeven uur zo 

prima uitkomen, schikt dat u?” 

U ziet mij om ca. zeven uur mevrouw. 

“Geweldig, tot vanavond." 

 

 

From the kids on the hill plus my mom and my pops 

I came to get down, I came to get down 

So get out your seat and jump around! 

 

Jump around! 

Jump around! 

Jump around! 

Jump up, jump up and get down! 

Jump! Jump! Jump! Jump! (Everybody jump) 

Jump Around - House of Pain  
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