
355. Vierde Almeloos dictee ( auteur: Alfons Lipman)  

Alex’ gevecht tegen de kilo’s 

Als baby’tje was u aller vriend al een dikkerdje en ook als havoër, respectievelijk vwo’er bleef 

hij groeien, zeker toen hij in zijn vakanties illegaal kluste bij een Costa Ricaan die een chinees 

uitbaat in ’s-Hertogenbosch. 

De atechnische Alex heeft weleens geprobeerd een hifi-installatie in zijn auto in te bouwen, 

maar hij is een doe-het-zelver van likmevestje en zelfs voor eenvoudig stucwerk laat hij al 

een stukadoor komen, of hij zadelt Adelheid ermee op. 

Onze intellectueel scrabbelt, mahjongt en yahtzeet liever of patiencet achter zijn pc’tje en 

daar krijg je geen sixpack van. 

Hij behoort wel tot de vaste clientèle van het lokale bistrootje en als hij zijn autootje 

parkeert, zetten ze zijn champagneflûteje al klaar, wordt zijn entrecote gegrild, zijn favoriete 

dessert, crème brûlée, onder de grill gezet en decanteert men alvast enkele exquise 

bordeauxs. 

Alex heeft op instigatie van Adelheid wel geprobeerd af te slanken: hij heeft gebodybuild, 

zich het apezuur geaerobict en we hebben hem zelfs zien bobsleeën en tai-chiën, maar het 

heeft amper gebaat. 

Tegenwoordig fietst hij, zoals op deze enigszins bewolkte allerzielendag, een medleytje 

neuriënd, op zijn hybridefiets door het Noord-Twents coulisselandschap, waar hij Adelheid 

attent maakt op grafheuvels uit de bronstijd en het geagiteerde gedrag van enkele 

roodbruine reeën, wat hen beiden verbaast, omdat het bij lange  na geen bronsttijd is. 

Of hij nu werd afgeleid door affiches over een miss-wet-T-shirtverkiezing, of een agressieve 

buldog, maar door een ongecontroleerde manoeuvre roetsjt onze kynofobe vriend met een 

hartgrondig jeetjemina van het talud en belandt in de sloot. 

Alex is met een linkerscheen- en kuitbeenbreuk aan een ziekenhuisbed gekluisterd, waar hij 

met een dyslectisch, maar niettemin in taal geïnteresseerd prostitueetje in hawaïhemd 

discussieert over het gebruik van de cedille en de i-grec. 

Na vier weken is Alex nog corpulenter dan voorheen en dientengevolge vindt Adelheid het 

moeilijk in te gaan op de avances van onze donjuan in zijn flanellen pyjamaatje en zijn 

buddyhollybrilletje dat hij al decennialang heeft, getuige deze foto’s. 

’s Avonds in hun lits-jumeaux wendt Adelheid migraineachtige klachten voor, waardoor een 

gefrustreerde Alex maar weer troost zoekt in een extra chardonnaytje met een flink stuk 

40+-kaas. 


