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Spelbrekers bij de Heksilympics 

 

De vreugde toen ik met de Nederlandse vlag onze heksporters het stadion in mocht leiden, 

was immens. Ik bleef lachen, spierpijn in mijn wangen. Het tweehonderdduizendkoppige 

publiek juichte. Akilieke, vijfvoudig kampioen spreukschieten, rende de trappen op naar de 

heksenketel om het vuur eronder aan te steken met haar brandende bezemsteel. De Grijze 

Bezemrijders voerden in formatie acrobatische vliegmanoeuvres uit. Tot slot toverden ze 

rooksporen in alle kleuren van de regenboog achter zich aan. Vijf verstrengelde 

pentagrammen verschenen in de lucht. 

Het voelde alsof ik al een medaille had gewonnen. Al die jaren training hadden mij 

hierheen gevoerd: de Heksilympics. Tegen ’s werelds beste heksen zou ik aantreden in het 

toversstafhoogtoveren, de reuzenslalom en de biatlon. 

 

Op de eerste dag vonden mijn disciplines nog niet plaats, dus ging ik naar het midgetgolfen 

om Tamitoke, mijn beste vriendin, toe te juichen. In de catacomben zocht ik haar op. 

Ook zonder toverkracht was te zien dat haar zenuwen door haar keel gierden. Ze 

staarde naar de officials die de laatste hand legden aan het golfbaantje. De kettingen 

waarmee de dwergen, de zogenaamde “midgets”, waren vastgeketend, werden een laatste 

keer gecontroleerd. De klembeugels om hun monden open te houden, werden extra 

aangedraaid. Tamitoke had daarom gevraagd: bij een voorronde had ze bijna verloren omdat 

zo’n beugel te slap stond en haar golfballetje tegen een halfgesloten dwergenmond aan was 

gebotst. 

Ik klopte op haar schouder. “Gewoon zoals in ons trainingscentrum in Loederdal. Dan 

mep je alle kollen eruit.” 

Ze draaide zich naar mij om en perste haar lippen opeen. “Bedankt, Eumafelda.” 

Ik stak mijn handen voor me in de lucht om onze heksenhanddruk te doen. Ze deed 

hetzelfde en verstrengelde haar vingers met de mijne. We lieten los, maakten vuisten alsof 

we toverstafjes vasthadden, draaiden ze twee keer rond en gebaarden alsof we een 

toverspreuk afschoten. 

“Lafti cevarooooo!” juichten we in koor. 
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Tussen Romolipia en Kamolana nam ik plaats op de tribune. Het stafwerpen, snelbrouwen – 

waarbij toverdrankjes moesten worden gemaakt om mensen in kikkers te veranderen – en 

de honderd meter zinken waren al in volle gang. 

Tamitoke deed haar warming-up voor de eerste hole. Meteen een moeilijke: de bal 

moest door een tunnel heen, daarna opstijgen, een achterwaartse salto maken, door 

dezelfde tunnel gaan en over een muurtje heen springen waar de midget met opengesperde 

mond vlak achter zat. 

Ze smeerde haar handen in met magnesiumpoeder, koos haar nummer zeven 

toverstaf en trok haar toverhoed laag boven haar ogen. 

Nu voelde ik de zenuwen ook. “Kom op, Tamitoke,” fluisterde ik en greep Romolipia 

en Kamolana’s handen. 

We knepen elkaar toen ze tegen het golfballetje tikte. Feilloos rolde het door de 

tunnel, maakte de salto en verdween achter het muurtje. 

Ik hield mijn adem in… de official stak de groene vlag in de lucht: het balletje was in 

de mond van de midget geland. 

“Jaaaaa!” Romolipia, Kamolana en ik sprongen applaudisserend op. 

Plotseling kwamen mensen met spandoeken het terrein op gemarcheerd. Ze 

scandeerden: “Dwergen hebben ook gevoel!” Dankzij mijn heksenzicht zag ik dat ze allemaal 

een getatoeëerde rode bloeddruppel op hun wang hadden. 

Officials sprongen op bezemstelen en sneden de mensen de pas af. Maar de voorste 

mens, een man met gluiperige kraaloogjes en een – zelfs voor mensen – bijzonder kleine kin 

en neus, overhandigde de hoofdofficial een document. Mijn heksengehoor ving de woorden 

“Uitspraak van het Internationaal Hof voor de Rechten van Humanoïden” en “FTM” op. 

 

“Vijftien jaar,” snikte Tamitoke. “Vijftien jaar trainen… allemaal voor de zwarte kat zijn k…” 

“Stil maar, meis.” Ik wreef over haar rug. “Ik weet het.” 

De hoofdkantine van het Heksilympisch dorp puilde uit: alle heksporters zaten bijeen 

om te luisteren naar de officials: “Toen actiegroep ‘Free The Midgets’ ons het gerechtelijk 

bevel overhandigde, hadden we geen keus: we moesten de midgetgolfcompetitie 

onmiddellijk staken.” 

“Stelletje misomagisten!” riep Tamitoke. “Allemaal in kikkers veranderen, dat 

mensentuig!” 
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“Rustig maar,” fluisterde ik in haar oor. Inwendig kookte ik. 

 

Toen ik de volgende dag mijn handen met magnesiumpoeder insmeerde, spookte het nog 

door mijn kop. “Alles en iedereen buitensluiten,” prevelde ik de woorden van Coloftrien, 

mijn coach. “Een zijn met je staf en gnoom… focus, Eumafelda, zie voor je hoe hij over de lat 

heen zweeft.” 

Gejuich steeg op van de tribune. Bij het gewichttoveren had iemand vijf olifanten tot 

boven haar lichaam gebracht: een nieuw record. Fijn voor haar, maar ik ergerde me. Mijn 

concentratie was weer gebroken. 

Gunnibruna uit Oostenrijk had bij het toverstafhoogtoveren al zes meter tien 

gehaald. Dus had ik de lat op zes meter vijftien moeten leggen: slechts tien centimeter onder 

het record. Quardoganza uit Schotland had al een mislukte poging achter de rug. Haar 

gnoom was helaas naast de mat geland. Zo vervelend als dat gebeurt. Ongelooflijk hoeveel 

bloed er in zo’n klein lichaampje zit. Gelukkig hadden we bij de Heksilympics goede EHBO, 

Eerste Hekserij Bij Ongelukken, dus hij zat alweer op de reservebank. 

“Focus, Eumafelda.” Ik schudde mijn pols los terwijl ik me met mijn staf in mijn hand 

opstelde achter de startlijn: veertig meter voor me lag de gnoom op de grond, gekneveld en 

vastgebonden als een rollade. “Je kunt dit!” Ik verzamelde al mijn magie in mijn pols, haalde 

uit met mijn staf en schoot de magie weg… 

Mijn magie raakte de gnoom perfect in zijn zwaartepunt. Hij werd gelanceerd… 

hoger… hoger… Hij tolde vlak bij de lat en vloog… 

Eroverheen! 

Met zelfs nog twintig centimeter speling. Als dit lukte, was het record binnen 

stafbereik! 

Met een sierlijk boogje viel mijn gnoom terug. Hij piepte door zijn knevel: hij vloog te 

ver naar achteren… naar het einde van de mat! 

Hij landde… op het randje van de mat… Even wankelde hij heen en weer. 

Hij rolde terug op de mat. 

Gejuich steeg op. 

“Jaaaa!” Ik maakte een vreugdesprong, draaide me om en… 

…mijn moed zonk in mijn schoenen. 
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Dezelfde mensen als gisteren. Officials blokkeerden hen weer. Maar de voorste 

mens, diezelfde kinloze, ontvouwde een document en sprak nasaal: “Ik ben Rens Jacobs van 

GBI, het Gnoom Beschermings-Initiatief. We hebben onze rechtszaak gewonnen: dit is een 

gerechtelijk bevel om deze slavernij en mishandeling van gnomen onmiddellijk te staken.” 

“Slavernij?” riep ik uit. “Ze doen dit vrijwillig! We betalen ze met 100 jaar 

levensverlenging.” 

“Bloedgeld compenseert jullie misdaden niet.” 

“Bloedgeld, bloedgeld, bloedgeld…” scandeerde zijn actiegroep. 

 

Die avond zat ík in de kantine te snikken. Tamitoke wreef over mijn rug en sprak lieve 

woordjes. 

“Ik snap het niet, ik heb toch de hoogste tover gemaakt,” snotterde ik. 

“Het spijt ons,” sprak de hoofdofficial. “Maar Gunnibruna, Romolipia en Klamayaka 

hadden nog recht op een poging. Dus kunnen we jou niet tot winnaar uitroepen. Het spijt 

ons ook voor de deelnemers aan het toverstafvértoveren. En voor de bezematletes van het 

curling: de activisten konden volgens de rechter bewijzen dat glijden over het ijs 

bevriezingsverschijnselen veroorzaakte in dwergachterwerken.” 

“Het is net de inquisitie vroeger,” riep iemand. 

“Ik had het record kunnen breken,” mompelde ik verslagen. 

“Je hebt morgen de reuzenslalom en biatlon nog,” fluisterde Tamitoke. “Daarbij 

kunnen die activisten geen roet in het eten gooien.” 

 

“Focus, Eumafelda.” Ik controleerde of mijn bezemsteel goed ingesmeerd was met 

magnesiumpoeder en sprong erbovenop. 

Ik bewoog met mijn heupen naar links en rechts, naar voren en opzij: mijn 

bezemsteel reageerde feilloos. Nog even een proefstartje… en in de remmen. 

Alles werkte perfect. 

Langzaam vloog ik vooruit en stelde me nauwkeurig op achter de startstreep. 

De reuzen op het parcours warmden zich ook op. Ze stonden tussen de bomen 

vastgeketend, maar konden hun lichamen en armen vrij bewegen: om mij uit de lucht te 

plukken als ik te dichtbij kwam. Het was een erg technisch parcours met veel bochten. En 

twee plekken waar je tussen hun benen door moest. Dat was Vlendolevka uit Roemenië 
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vanochtend bijna fataal geworden: de derde reus had haar gevangen en gevierendeeld 

voordat de EHBO haar uit zijn klauwen kon bevrijden. Volgens het laatste nieuws maakte ze 

het goed en had men goede hoop dat ze bij de volgende Heksilympics weer zou kunnen 

starten. 

“Een zijn met je steel…” Ik knikte naar de gebochelde official. 

Hij hief zijn hamer en sloeg tegen de eerste klok. 

De tweede… 

Derde… 

Vierde… 

Maar in plaats van tegen de vijfde te slaan, hief hij zijn hamer. 

Start afgeblazen… 

“Wat is…” begon ik. 

In de verte liepen mensen op het parcours! 

Reuzen grepen naar hen. Maar ze bleven wijselijk aan de zijkant, buiten bereik. 

De mensen droegen spandoeken… en rode tranen op hun wangen. 

 

De kinloze overhandigde de gebochelde een document. “Rens Jacobs van het REF, het 

Reuzen Emancipatie Front. Wij…” 

“Zijn jullie gestoord?” riep ik uit. “Dit zijn reuzen, geen dwergen.” 

“Alle humanoïden met lengte-uitdagingen zijn onze kinderen: groot of klein. Wij 

komen op voor alle onderdrukten.” 

“Onderdrukten? Het zijn reuzen! Eeuwenlang hebben zij mensen en heksen 

onderdrukt… letterlijk!” 

“De rechter heeft beslist dat de reuzen vrijgelaten moeten worden. Deze 

mishandeling moet stoppen.” 

“Mishandeling? Ze zijn gevaarlijker voor ons dan wij voor hen.” Ziedend van woede 

sprong ik van mijn bezemsteel. “Waar is mijn toverstaf? Ik verander jullie in kikkers.” 

Tamitoke kwam aangevlogen, sprong van haar bezemsteel en greep me vast. “Niet 

doen! De biatlon komt nog. Als je geroyeerd wordt, mag je niet meer starten.” 

 

De biatlon, mijn favoriete evenement. Zowel bezemsteel- als toverstafvaardigheden kwamen 

erbij aan bod: de volledige heks werd op de proef gesteld. 
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De gebochelde sloeg op de vijfde klok. 

Weg was ik: een lang recht stuk waar ik wel vijfhonderd per uur haalde. Wind suisde 

langs mijn oren. Mijn hoed en mantel flapperden. Mijn aerodynamische neus en kin kliefden 

door de lucht. Bij de eik ging ik vol in de remmen. Iets te hard dook ik de haarspeldbocht in 

en schampte de takken van een den. 

Het ging goed. Ik remde bij het eerste bordje, sprong van mijn bezemsteel en dook in 

de witgeverfde rechthoek in het gras. 

Met heksenzicht zag ik de vastgeketende trol tussen de bomen door op circa 1850 

meter afstand. Ik schatte windsnelheid en aardrotatieafwijking, bracht mijn staf in stelling, 

richtte op zijn borst en… 

Vuur! 

Mijn magie leek eeuwig onderweg. Plotseling een flits… de trol was verdwenen, in 

het kreupelhout hupte een kikker. Een ooievaar stoof al in duikvlucht eropaf. Maar een 

official met een schepnet redde de kikker net op tijd. 

“Raak!” Ik sprong op, draaide me om en wilde op mijn bezemsteel springen. 

Pal voor me stond de kinloze, document in de hand, een twintigtal mensen met 

spandoeken achter hem. “Rens Jacobs van TROL, Trollen Rebellie tegen Onderdrukking en 

voor Liefde.” 

“Wat?” riep ik uit. “Trollen ook al? Dat meen je toch niet?” 

Hij grijnsde. “Gerechtelijk bevel om deze slavernij en mishandeling onmiddellijk te 

staken.” 

Officials kwamen al aanvliegen. 

Het kon me niks meer schelen. “Nou is het genoeg!” Ik hief mijn toverstaf en… 

 

We hadden de hele middag nodig om alle kikkers te vangen. Drie moesten er uit 

ooievaarssnavels worden bevrijd. In een kooi op een kantinetafel hupten ze nu allemaal door 

elkaar: gerimpeld en groen, bijna nog lelijker dan toen ze mensen waren. 

“We moeten je helaas royeren,” zei de hoofdofficial. “Je mag alleen meedoen aan de 

volgende Heksilympics, over vier jaar, als je de kikkers terugverandert in mensen.” 

“Waarom zou ik de moeite doen?” Ik hief mijn handen. “Al mijn disciplines zijn 

verboden.” 

Ze schokschouderde. “We proberen met het hof een mouw eraan te passen.” 
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Schoorvoetend liep ik naar de kooi en haalde een kikker eruit. Ik hief mijn staf… 

De kantinedeur vloog open. 

Mensen met spandoeken drongen naar binnen. Voorop een man die sprekend leek 

op Rens Jacobs. Hij hield een document voor mijn neus. “Ik ben Lars Gommers van de ABC.” 

“ABC… Wat nou weer?” 

“De Amfibie BeschermingsClub. Wij moeten deze kikkers confisqueren.” 

“Maar ik moet ze terugveranderen in mensen.” 

“Als u dat doet, bent u in overtreding. Dit zijn uiterst zeldzame, met uitsterven 

bedreigde Titicacakikkers. Hier heb ik een gerechtelijk bevel…” 

“Het zijn mensen!” 

“Mensen zijn geen bedreigde soort.” 

Ik keek van hem naar de kikkers. Die ene was vast Rens Jacobs. 

Ik grijnsde en liet mijn toverstaf zakken. “Oké.” 


