
DE VRIJWILLIGER 

Na vele lange koude wintermaanden komt de lente eindelijk in het land en kunnen we ons 
voorbereiden voor het BBQ-seizoen. Om hiermee goed van start te gaan is het natuurlijk héél 
belangrijk om de noodzakelijke etiquette van dit sublieme outdoor cooking, zoals enkel een 
echte man dit kan doen, eens op te frissen. 

Wanneer een man vrijwilliger is om zich over de BBQ te ontfermen wordt de volgende keten 
van activiteiten in gang gezet: 

1) De vrouw koopt het eten. 
 

2) De vrouw maakt de salade, kookt de andere groentjes en voorziet dessert. 
 

3) De vrouw bereidt het vlees voor om het te kunnen bakken en legt het op een mooie 
schotel tezamen met de noodzakelijke kruiden en olies en brengt het naar het tafeltje 
naast de BBQ. Hier wacht de man met zijn 6de biertje, naast een uiteindelijk dan toch 
brandende vuurmassa. 
 

4) Nu komt het belangrijke stuk : DE MAN LEGT HET VLEES OP DE GRILL! 
 

5) De vrouw gaat terug in huis en begint borden en bestekken te verzamelen om buiten 
de tafel te dekken. 
 

6) De vrouw komt terug buiten en roept dat het vlees aan het aanbranden is. De man 
bedankt de vrouw en vraagt of ze nog een pintje meebrengt terwijl hij de situatie in de 
hand houdt. 
 

7) Opnieuw belangrijk: DE MAN NEEMT HET VLEES VAN DE GRILL EN LEGT 
HET OP EEN SCHOTEL EN GEEFT HET AAN DE VROUW! 
 

8) De vrouw vult nu de borden, verdeelt de groenten, de sla, het brood, de servetten, de 
sausjes en plaatst de borden op tafel. 
 

9) Na het eten ruimt de vrouw de tafel af en doet ze de afwas. 
 

10) Het belangrijkste van allemaal: IEDEREEN LOOFT DE KOOKKUNSTEN VAN DE 
MAN EN BEDANKT HEM VOOR AL DE MOEITE DIE HIJ GEDAAN HEEFT. 
 

11) Wanneer iedereen dan uiteindelijk weg is vraagt de man aan de vrouw of ze een beetje 
genoten heeft van haar “kookvrije avondje”. Aan haar reactie te zien besluit hij dat 
sommige vrouwen ook nooit tevreden zijn….. 


