
Galische Gruningers nemen hap uit Drentse rijk 

  

Het was als de Romeinen tegen de Galiërs. De Galische 

Gruningers uit de Stad kwamen op bezoek bij de Drentse 
Romeinen uit Pais & Vree. Wij als Romeinen waren natuurlijk 

goed voorbereid, superieur qua wapenuitrusting, degelijk van 
strategie, ongeevenaard qua baankwaliteit, en met een 

goede barbezetting, inclusief cashless systeem, helemaal 

klaar voor de strijd. Vlak van tevoren was er een klein 
onminnetje ontstaan rond de fourage, vermoedelijk omdat 

onze aanvoerder Julius Fledrusius er niet bij was. Maar ook 
dat werd soepel glad gestreken. Dus wat kon er mis gaan? 

We hadden de zon mee en de wind in de rug wat betreft het 
aantal uit en thuis wedstrijden. Het kon gewoon niet beter. Heerlijk om zo te beginnen! 
  

Beide dubbels traden aan in onze fabuleuze arena. Hanrosius, met het vizier nog niet 

helemaal op scherp, was onverschrokken begonnen. En ook 
Enotakis was lekker bezig; maar vooral nog aan het warm 

draaien. Manmoedig incasseerden ze de eerste set. De 
daaropvolgende set verliep totaal anders. Als echte Romeinen 

gingen ze er vol in. De dekking was goed en het was mooi dat 
ze zo sterk terugkwamen. Het publiek begon al bloed te ruiken, 

… en toen … als donderslag bij heldere hemel; alsof ze er niet 
bij waren; kwamen twee uitgestoken handen op hen af met het 

aanbod om wat te gaan drinken. Wat was er gebeurd? Wat 
hadden die Galische Gruningers gedaan? 

  

 

In de aanliggende arena ging de strijd voort. 
Jepetorum en Cameritus streden met open 

vizier. De een brak een lans voor de ander. 
Wat een samenspel! Ze verloren elkaar niet 

uit het oog. Jepetorum, wisselde felle charges 
af met ontijdige lobs. Cameritus was niet bang 

en bewerkte z’n tegenstander vinnig en scherp 
met z’n favoriete kapbeweging. Ze namen 

even een adempauze en … het was gebeurd; 
ook zij lagen plots op hun rug. Hoe kon dat 

ineens? Het was onnavolgbaar. Wat hadden 
die Galische Gruningers uitgehaald? 

  
  

 

Zo waren de singels nog curieuzer … op alle strijdperken delfden de 
Drentse Romeinen het onderspit. Dat was op zich niet zo interessant 

geweest, als niet een vijfde figuur onverwachts was komen opdagen. 
De man was helemaal in het wit, had een kale kop en werd 

voorgesteld als Neurotamix. Z’n hondje heet Dopie. Een bijzondere 
naam voor zo’n vrolijk beestje. Neurotamix had last van een 

schouderblessure en kon daarom niet meedoen. Hij bleef kijken tot 

de afloop bekend was. Wat hadden die Galische Gruningers wat wij 
niet hadden? 
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