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Eind januari werd ik door één van mijn informanten benaderd om eens een kijkje 

te gaan nemen bij een badmintontoernooi in het Brabantse Veghel. Jaarlijks 

bleek dat een groep UBC-ers naar dit idyllische stadje afreisde om deel te 

nemen aan het toernooi van de plaatselijke badmintonvereniging BC ’67. 

Incognito als ik was, vielen mij een aantal dingen op. 

Het toeval wilde, dat daar tijdens de feestavond het biermerk “Bavaria” wordt 

geschonken, voor nuchtere Achterhoekers een moeilijk te verteren biertje. Na 

een glas of zes, zeven, acht ben je uiteindelijk aan de smaak gewend. Sommige 

UBC-ers zaten onder het “genot” van zo’n Bavariaatje wat te filosoferen. Al 

pratend (en in sommige gevallen lallend) kwam men tot de volgende conclusie:  
 

Er zitten vrouwelijke hormonen in Bavaria   !!! 
 

 
 

U kunt hierom als lezer weliswaar flink lachen, maar deze stelling is door het 

illustere gezelschap UBC-ers wel degelijk proefondervindelijk aan de 

werkelijkheid getoetst. Zo werden, uitsluitend en puur in het belang van de 

wetenschap natuurlijk, gedurende de feestavond zo’n 20 glazen (het kunnen ook 

kannetjes zijn geweest) Bavaria gedronken. Aan het eind van het experiment 

bleek effectief bewezen dat dit biermerk vol vrouwelijke hormonen zit, want…… 



 

 men was allemaal dikker geworden; 

 men had veel gepraat, zonder inhoudelijk eigenlijk iets te zeggen; 

 men kon niet meer fatsoenlijk autorijden, laat staan parkeren. Er werd dus 

maar een bus geregeld om het badmintonvolkje naar de slaapgelegenheid 

te brengen; 

 werd normaal gesproken gebruik gemaakt van een kampeerboerderij ter 

overnachting, nu hadden sommigen de luxe van een hotel georganiseerd; 

 het enige voordeel daarvan zou een fatsoenlijk ontbijt kunnen zijn, maar 

dat smaakt na een avond Bavaria ook voor geen meter. Dan maar de 

gebakken eieren met spek na afloop op de kampeerboerderij!!! 

 men kon in de verste verte niet meer logisch denken; 

 men kon onmogelijk toegeven dat men ongelijk had, zelfs niet wanneer dat 

overduidelijk het geval was; 

 ieder dacht dat "zij" het middelpunt was van het universum; 

 men had hoofdpijn en totaal geen zin meer in seks; 

 ter ontnuchtering werden andere gezelschapspelletjes verzonnen; 

 emoties waren niet of nauwelijks beheersbaar; 

 men liep voortdurend hand in hand of arm in arm, ter ondersteuning van 

elkaar; 

 men moest om het kwartier naar het toilet, en vaak allemaal tegelijk; 

 

Een heldere en valide argumentatie naar mij lijkt. Daarom namens uw Razende 

Reporter het volgende advies:  

Test (alweer in het belang van de wetenschap) binnenkort of Grolsch hetzelfde 

effect heeft! Voor zover ik gehoord heb, is dat het huismerk, dat in uw nieuwe 

kantine wordt geschonken.  

En voor zover mijn informatie klopt, leidt dit op woensdagavond tot heel 

verhelderende en diepgaande gesprekken. Misschien dat één van de uwen mij 

daarvan in een volgende Digiklier verslag kan doen ??? 

 


