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Woerden, sportstad
Woerden en omgeving is van oudsher het mekka voor sportief jong en oud.
Sportaccommodaties rijzen als paddenstoelen uit de grond: naar hartenlust wordt
gejudood, gebasketbald, gejiujitsuud, gehockeyd, gekanood en gebridged / gebridget.
Door francofielen wordt gejeu-de-bould en gecroquet op het exercitieveld, het terrein
waar de negentiende-eeuwse cavalerie van het lokale regiment in groten getale
exerceerde. In de nacht voor de beruchte koeienmarkt racen profrenners er in de chicste
gesponsorde outfits.
Ook is dit de plek waar het jaarlijkse concours hippique plaatsvindt. Er worden capriolen
op lipizzaners of steigerende volbloeden uitgehaald, zoals het springen over de dubbele
oxer dat soms tot catastrofale valpartijen leidt. In een quasiauthentieke hors concours
proberen amazones in het gevlij van de jury te komen met geshampoode haren,
purperen rijjassen en jodhpurs, voor een pietje-precies geen gepaste uitrusting.
Sportvisserij wordt wijd en zijd beoefend in dit waterrijke gebied, maar tevergeefs zullen
de jandoedels onder de hengelaars een kolblei, zwartbekgrondel of voorntje aan de haak
slaan; eerder nog wordt in de meanderende Grecht een gestreste bultrug gespot, die het
dierenambulancepersoneel stante pede met kunst- en vliegwerk verdooft en vervoert
naar de Noordzee.
In de buitengebieden woedt ieder jaar een felle strijd met de Friese polsstokverspringers
om het kampioenschap fierljeppen waarop na de zoveelste overwinning van de
Linschotenaren op onze noorderburen de laatsten zich ten einde raad met skûtsjesilen
op de Cattenbroekse plas willen revancheren.
Ten slotte zorgden de rolstoeltennissers voor een eclatant olympisch succes. De
goudenmedaillewinnares smashte echter zo hard dat een achttienjarige bijna-kampioen
gekatapulteerd werd en in een seduisant koud buffet met langoustines, parmaham en
gezouten harinkjes op een bedje van rucola belandde.
Woerden als sportstad is nagenoeg voltooid, ware het niet dat crosscountryskiërs en
-skiesters hun heil nog moeten zoeken in den vreemde. Het ziet ernaar uit dat een
ad-hoccommissie van sportieve ondernemers te zijner tijd dit manco snel uit de wereld
zal helpen.

