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Hoera ….. blote navels 

Onlangs las ik in een sporttijdschrift dat sommige vooraanstaande heren van de Internationale Volleyfederatie een 

nieuwe sportkleding willen introduceren in het damesvolleybal. 

Het gewone broekje zou vervangen worden door een diep ingesneden shortje. Waarschijnlijk heb jij ook al de foto’s 

in de krant gezien van de Cubaanse dames die deze short voor het eerst droegen. Het truitje met korte of lange 

mouwen zou vervangen worden door een ultra korte shirt, iets meer dan een topje, zoals mooie Kournikova er 

onlangs één droeg op de Tennis - Masters in Madison Square Guarden te New York. Dat zo’n beslissing 

consequenties met zich meebrengt is evident. Graag wil ik hier verder op ingaan. 

Eerst en vooral zal onze club in de geldbeugel moeten tasten, want ze moet investeren in nieuwe uitrustingen. Maar 

dat zal nog de minste bekommernis zijn, waarover het bestuur zich zorgen zal over maken. Erger wordt het wanneer 

we spreken over sponsoring. 

Vroeger was er immers voldoende plaats om op een volledige vrouwelijk bovenlichaam een reclametekst aan te 

brengen. Nu, gezien het truitje merkelijk korter wordt, komen de problemen… Minder plaats, minder tekst, minder 

sponsors! 

Vooraan een golvende tekst alleen over de borsten zie ik niet onmiddellijk zitten. Moeilijk leesbaar gezien de 

verschillende cups (alhoewel bij Landense … het zou nog kunnen!).  en dus minder aantrekkelijk voor een mogelijke 

mecenas. Het zal dus op de achterzijde moeten gebeuren., maar veel plaats zal er niet overblijven als je weet dat er 

ook nog een truinummer moet opkomen. 

Een vorm van besparing zou zijn de pas ingevoerde “libero” zonder truitje te laten spelen. Ze zou zelfs nog beter 

herkenbaar zijn dan met een verschillend shirt van de overige vijf, zoals dat nu het geval is. 

De consequenties voor de speelsters zelf zijn nog minder aangenaam. Gedaan om met een ongewassen buikje op het 

terrein te verschijnen. Ook de navel zal goed onderhouden moeten worden om niet op te vallen. Voor de match 

douchen is dus een must. En dat zou in ons geval wel eens problemen met zich kunnen meebrengen gezien de tijd 

die France en co. hieraan besteden. 

De problemen die zich gaan stellen bij het duiken zijn nog dramatischer. Een vrouwenlichaam vol rode strepen lijkt 

nergens op. Je zou, als oplossing, een “buiklap” kunnen invoeren, zoals dat reeds veel eerder gebeurde met de 

knielap, maar dat zou het beoogde effect van het ultra korte shirtje natuurlijk minimaliseren. 

De dames die zich echt niet willen tonen met een melkwit buikje zullen bovendien ook nog tijd moeten maken voor 

enkele uren zonnebank per week. 

Ja, ja, ja … er zijn ook nog positieve kanten verbonden aan de nieuwe outfit. 

Vooral de supporters (en daar is het toch om te doen) zullen er wel bij varen. Een slechte match weegt zeker niet op 

tegen 12 blote damesbuikjes en zeker niet tegen 12 naakte navels. En die laatsten zullen te bewonderen zijn in alle 

soorten vormen en rondingen.  

Beste tooghangers, zie je ze al naast ons staan in het cafetaria met hun nieuwe outfit .. onze dames? Gedaan met 

een klopje te geven op de poep wanneer er gewonnen is. Even vastnemen in de lenden, zo kan het ook. 

Wat mij betreft mogen de heren van de federatie hun voorstel officieel maken en liefst zo snel mogelijk. 

Beste tooghangers, ik hou je op de hoogte. 

 

Nulleke 


