"Teambuilding"
Zoals iedere werkdag gaat ook vandaag om zeven uur de wekker. Meestal heeft Mariët geen moeite met
opstaan maar vandaag blijft ze liever liggen. Dit is namelijk de dag waar ze ieder jaar weer het meest
tegenop ziet. Ze heeft vandaag teambuilding. De rare spelletjes en flauwe opdrachten die overleeft ze nog
wel. Wat de dag ondragelijk maakt is haar baas, Sjaak. Je kent ze wel, van die mensen die altijd gelijk
willen hebben en denken dat alles een wedstrijd is. Ze vinden dat ze overal het beste in zijn en vervelen
jou met eindeloze verhalen over hun successen. Nou, zo iemand is Sjaak. Op het werk kan Mariët hem nog
wel pruimen. Ze heeft niet zoveel met hem te maken en kan hem makkelijk ontlopen. Vandaag zal dat lastig
worden. Gisteren kreeg ze de indeling van de teams te zien en jawel, Sjaak zit vandaag bij haar in het
team. Het is niet anders. Ooit wordt het vijf uur en heeft ze deze dag weer achter de rug. Omdat Sjaak in de
buurt woont had hij nog aangeboden om haar op te halen. Beleefd had ze dit afgewezen en gezegd dat ze
zelf zou rijden. Dat zou er nog eens bij moeten komen. Dan zou ze een half uur op de heenweg en de
terugweg naar die blaaskaak moeten luisteren. Nee, dan rijdt ze liever zelf. Onderweg pikt ze Sofie op. Zij
heeft dezelfde mening over Sjaak en gedeelde smart is halve smart. Als één van de laatsten komen ze aan
bij de teambuilding. Een iets te enthousiaste jongen van begin twintig komt op hen af en steekt zijn hand op
om een ‘high five’ te geven. Mariët heeft te laat door wat de bedoeling is waardoor ze de hand van de
jongen compleet mist. “Welkom, welkom” zegt de jongen. “We gaan net met zijn allen in een kring staan om
de groepsband te versterken, kom erbij.” Met tegenzin gaat Mariët erbij staan. Laat deze dag snel voorbij
gaan denkt ze. De jongen noemt de oefeningen op die ze vandaag allemaal gaan doen. Alleen al de
gedachte aan de oefeningen bezorgt haar jeuk. Over een sloot heen slingeren, een vlot bouwen, een
stormbaan en nog meer ellende. ”We hebben een groepsyell nodig” roept Sjaak als ze met hun groepje bij
elkaar staan. “Ik dacht aan: hé, hé, hé, wij zijn nummer één.” “Ja, dat is een goeie” roept iemand. “Dan
gaan we die gebruiken” zegt Sjaak. Mariët hoopt dat ze op magische wijze onzichtbaar kan worden. Dit
wordt echt een hele lange dag. Om één uur ’s middags krijgen ze eindelijk lunch. Kleffe witte puntjes met
kaas of ham en teveel margarine. Vier onderdelen hebben ze gehad en evenveel keren heeft ze de yell aan
moeten horen en toe moeten kijken hoe iedereen elkaar daarna een ‘box’ gaf. Sjaak had het gepresteerd
om van ieder onderdeel een wedstrijd te maken. Hij had zelfs na afloop van de stormbaan als een echt
alfamannetje op zijn borst geslagen toen ze als eerste team de finish hadden bereikt. Mariët is inmiddels
bereid om één van haar vingers te breken om onder de rest van de teambuilding uit te kunnen komen. “We
gaan weer verder” roept de overenthousiaste jongen. Lijdzaam voegt Mariët zich weer bij haar team. Nog
vier onderdelen, dan is ze weer een vrij mens. Aan het einde van de middag hebben ze eindelijk het laatste
onderdeel bereikt, vlotbouwen. Het doel is om van pallets een vlot te timmeren waarmee één van de leden
van het team naar de overkant van een vijver peddelt. Het laat zich al raden wie het vlot gaat besturen.
Sjaak is inmiddels één geworden met de teambuilding. Met bloeddoorlopen ogen roept hij commando’s en
na afloop van een onderdeel schreeuwt hij de yell en bedankt iedereen voor de inzet. Twee teams zijn
tegelijk klaar met het bouwen van het vlot. Zodra het vlot in de vijver ligt springt Sjaak erop en begint als
een gek te peddelen. Hij is zo gefocust op zijn taak dat hij een overhangende tak niet ziet. Deze klapt tegen
zijn hoofd en met een plons beland hij in het water. Dat is zijn verdiende loon denkt Mariët. Om haar heen
kijkt iedereen geschrokken toe hoe Sjaak onder water verdwijnt. Blijven ze nou allemaal staan? Dat meen
je niet. Mariët twijfelt niet en duikt de vijver in. Ze voelt op de bodem en trekt de versufte Sjaak omhoog. Als
ze hem de kant op sleept applaudisseert iedereen. Het moet echt niet gekker worden denkt ze. Sjaak komt
gelukkig snel weer bij. “Dankjewel” stamelt hij. “Je hebt mijn leven gered.” “Ach, dat valt ook wel weer mee”
zegt Mariët. “Jij zou hetzelfde doen.” Meer dan dit cliché kan ze niet bedenken. “Dat uitgerekend jij hem uit
het water hebt gehaald” zegt Sofie op weg naar huis. Mariët glimlacht flauw. “Inderdaad, dat uitgerekend ik
dat heb gedaan.”
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