
 

( 52) Laurentien 

19 mei 2018 is een datum dat de Engelsen hun leven lang zullen herin-

neren. Niet alleen de Engelsen maar ook 2,3 miljoen Nederlanders, die 

volgens cijfers van de Stichting Kijkonderzoek naar de huwelijksvoltrek-

king van Prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle hebben 

gekeken. De bruiloft van de hertog en hertogin van Sussex was die dag 

de meest bekeken programma in Nederland. Volgens Visibrain zijn er 

tussen vrijdagavond 23.00 uur en zaterdagavond 24.00 uur exact 

6.604.498 tweets over de bruiloft rondgegaan. 5,2 miljoen daarvan had-

den de hashtag #RoyalWedding. Dit hele gedoe brengt coach 17 jaar 

terug in de tijd. Hij was op 19 mei 2001 samen met de toenmalige spe-

lers van Thriantha Heren 3, ook wel bekend onder de naam van de Thri-

anthaanse Kroegtijgers, op Terschelling. Zoals elk jaar, sinds 1990, ver-

bleven zij daar een weekend samen met hun partners. De heren waren 

daar, in eerste instantie, om deel te nemen aan een volleybaltoernooi en 

in tweede instantie om gezamenlijk de competitie af te sluiten. Het Mei-

toernooi is een volleybaltoernooi, dat door de eilander volleybalvereni-

gingen elk jaar in de maand mei wordt georganiseerd. Die bewuste za-

terdagmorgen, vertrokken de heren per fiets vanuit hun basiskamp in 

Oosterend naar het toernooiveld in Midsland. De dames bleven lekker 

luierend in het basiskamp achter. Zoals elk jaar zouden zij later op de 

dag hun “tijgers” wel gaan aanmoedigen. Die dag ging het toch iets an-

ders. Die morgen was er een rechtstreekse uitzending van de kerkelijke 

huwelijksvoltrekking tussen Prins Constantijn en Laurentien Brink-

horst. Zij waren die morgen toen getuige van een wel zeer ongelukkige 

uitspraak van de dominee van dienst (Ds. C.A. ter Linden). In plaats 

van: “Neemt ook gij Laurentien” verstonden onze dames de legendarische 

woorden: “Oh geile Laurentien”. Tot op de dag van vandaag schiet mij 

deze uitspraak door het hoofd als ik Prinses Laurentien op de TV zie. 
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