Pictogram 1 | februari/maart 2007

Virtual Reality

Hans Kune

Icy Tea
16

Voorzitter: Goedemorgen me-

Cube zetten.

valt, moet je naar het ziekenhuis.

neer de Mol, ik heet u hartelijk

Voorzitter: Asjemenou, asjeme-

Onze paarden zijn volstrekt vei-

welkom op onze vergadering. Wij

nou, tjeeminee, koek-en-zopie-

lig. En veel aardiger. Hoe liever

zijn u zeer dankbaar dat u ons wilt

tenten in onze . . .

en trouwer de meisjes zijn voor

adviseren. Wij hebben al jaren

De Mol: Voor de zondag stel ik

onze paarden, hoe aaibaarder die

het idee dat we met onze prach-

voor dat we de Alpe d’Huez op

worden. Die manegepaarden, ’t

tige Cube meer zouden kunnen

gaan. Ik heb al contact gehad

zou wat, die staan wat te hinniken

doen, maar in de praktijk hebben

met Hennie Kuiper. Die organi-

en te briesen. Die van ons geven

wij niet zo’n gelukkige hand als

seert nu ook clinics, bij de ech-

kopjes en spinnen.

het aankomt op het vermarkten

te berg, zal ik maar zeggen, die

Voorzitter: Asjemenou, tjeemi-

van virtual reality. En, nu ja, u doet

een groot succes zijn. Hij is er van

nee, paarden die kopjes geven,

niets anders, zal ik maar zeggen,

overtuigd dat de virtuele berg

maar dat is toch …

niet? Ha, ha, ha.

een nog groter succes zal wor-

De Mol: En als je ze een worteltje

De Mol: Onbegrijpelijk. Bela-

den. We hebben fietstrainers no-

geeft, komen ze gezellig bij je op

chelijk. Ik snap daar niets van. U

dig die echt schuin liggen in de

schoot zitten.

heeft hier voor een paar miljoen

bochten en waarmee je eventu-

Voorzitter: Asjemenou, tjeemi-

aan toptechnologie staan, u kunt

eel het ravijn in kunt donderen.

nee, ik ben zeer onder de indruk.

iedere wereld maken die u wilt,

U moet een paar hoogtezonnen

Maar als u een weekprogramma

u kunt hele universa in het leven

installeren, want de rijders wil-

heeft, wanneer kunnen onze on-

roepen, en dan komt u jarenlang

len verzengende hitte. Ze rijden

derzoekers dan in de Cube?

niet op ook maar één goed idee.

met een Tour de France-pelo-

De Mol: Asjemenou, tjeeminee,

Dat grenst toch aan zwakzinnig-

ton mee uit een jaar naar keuze

wat zegt u nu? Onderzoekers in

heid, zoiets.

en ze zullen natuurlijk als eerste

de Cube? Maar wat is daar de lol

Voorzitter: Asjemenou, asjeme-

bovenkomen. Mart Smeets heeft

dan van?

nou, tjeeminee, zwakzinnigheid,

ook toegezegd. Die zal ze inter-

dat vind ik wel sterk uitge…

viewen. Ook mooi is, dat we de

De Mol: Ik heb een weekpro-

berg drie keer zo lang en zo hoog

gramma voor u gemaakt. Als

kunnen maken, als hij in het echt

eerste aanzet stel ik voor dat we

is. Voor de diehards.

iedere zaterdag een Elfsteden-

Voorzitter: Asjemenou, tjeemi-

tocht organiseren. Ik heb de he-

nee, een verhoogde berg, je

ren Kroes en Hulzebos al gepolst,

moet er maar op. . .

die zijn bereid op te treden. Kroes

De Mol: Ik zie maar één poten-

roept ‘It giet oan’, u kent dat wel,

tieel probleem, en dat is dat er

en Hulzebos is bereid 200 kilome-

zoveel mensen op af komen, dat

ter voorop te rijden en zich dan

de Cube te klein zal zijn, maar nu

op het laatste moment door uw

ja, dan zien we wel weer. Dat is

klanten te laten inhalen. De rij-

een kwestie van investeren. Ver-

ders krijgen deze schoenen aan,

der heb ik ook nog een paarden-

die aanvoelen als schaatsen en

programma in de aanbieding.

na ongeveer 100 kilometer kun-

Alle meisjes van tussen de zeven

nen we ervoor zorgen dat hun te-

en de tien willen een paard heb-

nen bevroren zijn. Ze krijgen een

ben. De maneges draaien op die

helm in de vorm van een schaats-

kinderen. Maar hun paarden deu-

muts. En u moet natuurlijk een

gen niet. Ze zijn groot, ze stinken

paar koek-en-zopie-tenten in de

en ze schijten. Als je er vanaf

