DISTRICT GRONINGEN-DRENTHE K.N.B.B. en

O.B.V. (Ouderen Biljart Vereniging)

Zondag 30 september 2018 - 16.00 uur. Ik, Rem Reiber, moet mij melden op de afd. C2 van
het UMCG te Groningen om de volgende dag een bypass operatie te ondergaan. Mij wordt
medegedeeld, dat ik de 2e in de rij ben, dus is er iemand, die ’s maandagsmorgens om 8.00 uur voor
mij geopereerd wordt.
In de koffiekamer zit nog een echtpaar. Het wordt mij al snel duidelijk, dat de man degene is, die de
volgende dag voor mij geopereerd zal worden. Z’n “kop”/gezicht komt mij bekend voor, maar ik kan
hem (nog) niet thuis brengen.
Na een gesprek met de chirurg, die de ingreep zal verrichten, komen we op onze kamer (51) aan.
De voor mij bekende “kop” en ikzelf installeren ons op bed, waarna de familie afscheid neemt.
De volgende morgen wordt de “kop”/ het gezicht als eerste opgehaald. We wensen elkaar veel
succes voor de operatie.
Om 12.45 uur wordt ik opgehaald en keer woensdag 3 oktober na de operatie en twee dagen IC
terug op de afdeling. De “kop”/het gezicht is ook aanwezig.
Nadat ik voldoende geacclimatiseerd ben, moet ik toch maar eens proberen de “kop”/het gezicht
handen en voeten te geven.
Nadat ik de “kop”/het gezicht gevraagd heb, waar hij vandaan komt (Ter Apel), wat hij altijd voor de
kost gedaan heeft (zelfstandig reclamebureau in Emmen) komen we bij de vraag wat de hobby’s zijn
van de “kop”/het gezicht ( voetballen, zaalvoetbal en supporter F.C. Groningen). Het kwartje valt nog
steeds niet en de “kop” blijft leeg, totdat de “kop” zijn zin af maakt met de woorden: “ maar ja nu het
hart niet zo goed meer wil, ben ik aan het BILJARTEN geslagen”. BINGO !!!! Het kwartje valt, de
“kop”, krijgt een gezicht.

Jan Dusing uit Ter Apel, lid van DCT (Diensten Centrum Ter Apel) krijgt handen en voeten.
Tot de vrijdagmiddag bomen we nog menig maal over onze sport, de biljartsport en beloven elkaar in
de toekomst elke gelegenheid aan te zullen pakken als we elkaar namens “D.C.T.” Ter Apel en
A.B.C.’08 uit Assen kunnen ontmoeten op het door ons zo geliefde groene laken.
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