
Eet appels, nectarines,
banaan, framboos en kers,

neem volop vitamines
en

Driemaal 
daags 

een vers



Colofon

ISBN: 978 94 6365 342 8
1e druk 2021
© 2021 Wim Meyles

Uitgeverij Elikser
Ossekop 4
8911 LE Leeuwarden
www.elikser.nl

Omslag ontwerp: Wim Meyles
Vormgeving omslag en binnenwerk: Evelien Veenstra

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaand 
schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgeverij.

This book may not be reproduced by print, photoprint, microfilm or any 
other means, without written permission from the author and the publisher.



Eet appels, nectarines,
banaan, framboos en kers,

neem volop vitamines
en

Driemaal 
daags 

een vers

humor op rijm

Wim Meyles





5

Inhoudsopgave

Light verse? 7
Het goede-oude-tijdlied 9

I. Gedichten in jamben 11

 - Kwatrijnen 11
 - Amuses 11

tegeltje 1 23
 - Filosoviertjes 24

tegeltje 2 28
 - Dubbele en meervoudige kwatrijnen 29

tegeltje 3 40
 - Sonnetten 41

tegeltje 4 53
 - Sonnettines 54

tegeltje 5 59
 - Snelsonnetten 60

tegeltje 6 72
 - Trijntje Fops 73

tegeltje 7 78
 - Aquarium 80
 - Lobbertang 83

tegeltje 8 87
Refreindichten 88
 - Rondelet 88
 - Villanelle 92

tegeltje 9 96
Zelfbedachte versvormen 97
 - Kortjakjes 97
 - Dubdichten 102
 - Ootjes 108



6

 - Vocabularie 112
 - Viertjes 116
 - Triotrits 120

tegeltje 10 125
Diverzen 126
tegeltje 11 137

II. Gedichten in dactylus en amfibrachys  138

 - Kwatrijnen 138
 - Filosoviertjes 138
 - Amuses 140

tegeltje 12 143
Overige versvormen in dactylus/amfibrachys 144
 - Ollekebolleke 144
 - Copla de arte mayor 147

Diverzen 149
tegeltje 13 151
Coronagedichten 152
tegeltje 14 163
Dubbele uitsmijter 164
tegeltje 15 165



7

Light verse?

Drs. P, Driek van Wissen, Lévi Weemoedt, 
Ivo de Wijs … speelse dichters van wie u de 
namen waarschijnlijk wel kent. Het genre dat 
zij beoefen(d)en, wordt ‘light verse’ genoemd, 
oftewel ‘plezierdichten’, zoals Drs. P het 
betitelde. 
In deze traditie dicht ik (met plezier) verder. 
Na Filosoviertjes (2018), Ik dicht plezier (2019) en 
Ietsnut (2020) is Driemaal daags een vers mijn vierde 
dichtbundel. 2020 Was ook het jaar waarin ik 
Nederlands kampioen light-verse-dichten werd, 
een titel die ik één jaar mag dragen, tenzij dit 
succes een vervolg krijgt in het najaar van 2021 …

Hedendaags light verse vindt u ook op de site 
waarop ik regelmatig publiceer, samen met 
een twintigtal andere plezierdichters: www.
hetvrijevers.nl. Daarnaast schrijf ik elke maandag 
een snelsonnet over de actualiteit voor www.
gedichten.nl (klikken op ‘snelsonnetten’). Mijn 
collega-dichters verzorgen hun bijdragen op de 
andere dagen van de week. 

In mijn vorige boek, Ietsnut, heb ik uitvoerig 
aandacht besteed aan de verschillende 
versvormen die in het light verse gehanteerd 
worden. In Driemaal daags een vers heb ik dat 
alleen gedaan waar het m.i. gewenst was. Verder 

http://www.hetvrijevers.nl
http://www.hetvrijevers.nl
http://www.gedichten.nl
http://www.gedichten.nl


volsta ik met een rangschikking naar metrum 
en versvorm, waarbij ik ook enkele door mijzelf 
bedachte versvormen heb toegevoegd (die ik wel 
van een toelichting heb voorzien).  

Light verse is leesplezier en dichtplezier. Het 
eerste wens ik u van harte toe bij het lezen 
van mijn nieuwe hersenspinsels. Het tweede 
zou u ook kunnen ervaren, als de gedachte u 
aanspreekt en als u begenadigd bent met wat 
taal- en rijmgevoel. 
Een kleine tip: als beginnende plezierdichter 
kunt u een minicursus light-verse-dichten vinden 
achterin Ietsnut …

Wim Meyles
voorjaar 2021
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Het goede-oude-tijdlied

Boer Willem-Jan uit Drouwen
ben ik van Hollands bloed.

Op kool en wortels kauwen,
zo ben ik opgevoed.

Quinoa, couscous, lasagne
wordt hier niet geserveerd.

Olijf, lychee, kastanje
heb ik altijd geweerd.
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I. Gedichten in jamben

Jambe: een onbeklemtoonde lettergreep wordt 
steeds gevolgd door een beklemtoonde, zoals in 
vandaag, terwijl, omhoog, enz.

Kwatrijnen

Een kwatrijn is een vers van vier regels. 
Rijmschema en metrum zijn vrij.

1. Amuses

Amuses zijn kwatrijnen zonder enige 
diepgang. Of, om nog even in stijl te blijven: 
voedingssupplementen voor het humeur …

Prioriteit

Ze had totaal geen aandacht voor de golven,
dat is wat een mobieltje met je doet,
totdat ze door het water werd bedolven.
Een slechte combinatie, app en vloed.
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Werken aan de relatie

Wij nemen proactief
obesitas voor lief.
Zo groeien wij als paar
steeds dichter naar elkaar.

Zij wel

Mijn lief heeft nu zo’n zeven jaar
een baantje bij een theesalon,
dus snoept zij wel eens een bonbon.
Maar ik werk in een abattoir.

Dessert

Haar sabayon au bain marie!
Ik noem haar ‘culinair genie’. 
We kletsen wat bij verres de vin, 
dan mag ik met Marie au bain.

Diversiteit

Beminnelijk, flexibel, amusant,
is wat ik bij mij thuis in geen geval zie.
Ach, elke vrouw heeft zo haar eigen trant:
de mijne is voornamelijk recalci. 
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Geen excuus

‘Vanavond niet,’ zei Madeleine,
‘ik barst gewoon van de migraine.’
‘Dat lijkt me geen probleem,’ zei Geurt,
‘dan geef ik je een opknapbeurt.’

Tact

U overweegt te scheiden?
Voorkom onnodig lijden
en tip haar: ‘Boer zoekt vrouw,
is dat niet iets voor jou?’

Veeleisend

Nooit tevreden, altijd deining:
Kim wou eerst een wimpercoating,
kort daarna een borstvergroting,
deze keer een maagverkleining.

Sopraan

Het leek zo veelbelovend,
Samantha was opwindend,
ik vond haar oogverblindend.
Maar ook wel oorverdovend.
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Avondje uit 

Vrijmoedig door het tapbier
dans ik in het gedruis rond
tot ik in dronkenschap zwier.
Dan moet ik naar het thuisfront. 

Geschiedvervalsing

De Canon? In de ban!
Een mens kan zich er laven
aan koningen en graven,
maar waar is Hertog Jan?

Beste route

Hoe fiets je na caféplezier
beneveld door een lading bier
gezond naar huis toe zonder pech?
Je neemt gewoon een slingerweg. 

Lekker stout

Hij heeft de school verfoeid 
en graag geëtterd.
Nu is hij opgegroeid 
en laaggeletterd.
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Niet naar het spreekuur

De slager lijdt
aan doktersvrees.
Hij keurt altijd
zijn eigen vlees.

Eerlijk is eerlijk

Men noemt mij ‘halve gare’
en ja, dat ben ik ook:
als mensen dit verklaren,
dan raak ik van de kook.

Rouwbezoek

Vanmorgen overleden
de teckel van mijn grootje,
dus leef ik innig mede
en breng ik een kadoodje.

Prietpraat

Laatst heb ik nicht Agaath
het zwijgen opgelegd.
Ze had een uur gepraat
en toen nog niets gezegd.
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Valentijnsdag

Cadeautjes op de dag van Valentijn
vindt iedereen in de familie larie,
behalve dan mijn zusje Marjolein
die jarig is op 14 februari.

Carrièreswitch

Het onderwijs? Hij ging er onderdoor.
’t Was oorlog met de kids en hij verloor.
Als stratenmaker slaat hij vol venijn
op klinkers of het kinderhoofdjes zijn. 

Probleempje

Madurodam: het kwik begon te stijgen.
Dus na mijn derde boterham met worst
kreeg ik natuurlijk vreselijke dorst.
Er was alleen een kleintje pils te krijgen. 

Tocht der tochten

Vindt u de winter veel gedoe?
Bij mij slaat juist de schaatskoorts toe!
Als ik maar één momentje heb,
dan pak ik mijn Elfstedenapp. 
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Handvaardig

Svetlana was beminnelijk gastvrij,
een lieflijk, onweerstaanbaar personage.
Ze noemde het een Russische massage,
het voelde meer als zakkenrollerij.

Probleemgeval

Ik ben mijn vrouw en kind tot schande,
ik ben een ramp voor medici.
Ik heb maar liefst drie linkerhanden
en ernstige dyscalculie. 

Leegloop

Het aantal dorpelingen is gekrompen,
het wordt gewoon een dun bevolkte plek.
Geen reden om er leven in te pompen,
het Krimpen ligt waarschijnlijk aan de Lek.

Dader en slachtoffer

De tandarts zegt dat door zijn baan
zijn wensen in vervulling gaan,
terwijl bij mij van tijd tot tijd
zijn vullen tot verwensing leidt.
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Tafelgesprek

Qua kilo’s valt mijn vrouw niet te benijden,
op zoetigheden heeft ze nooit bespaard.
Ze is gewoon verslaafd aan appeltaart.
Dat vind ik wel een punt om aan te snijden.

Misdaad loont

Het levert kapitalen op,
zo’n crimineel bestaan.
Ik zit nog net niet aan de top,
maar schurk er tegenaan. 

Taalwetenschap

Beduidend, dertigduizend, dividend,
3D was echt een fluitje van een cent.
5G had ik onmogelijk geacht
totdat ik ‘galggegadigden’ bedacht. 

Gat in de markt

Waarover ik me sterk verbaas?
De broodversieringsproducent
heeft in zijn smaakassortiment
geen pindaslag en hagelkaas.
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Spreekvaardigheid

Grammatica en woordgebruik,
mijn talenzwakte is bekend.
Wel heb ik een verwant talent:
ik spreek een aardig mondje buik. 

Verweer

’t Is waar dat ik een paraplu heb afgepakt
van een mevrouw die in de regen wandelde.
Toch hoop ik dat uw boosheid snel weer zakt,
omdat ik echt alleen uit noodweer handelde.

Verzamelaar

Mijn kurken vormen nu een topcollectie,
ik heb er al een duizendje of zes.
Mijn makke is het streven naar perfectie,
waardoor ik veel te vaak een kurk ontfles. 

Veertig graden

Ik ga vandaag niet over werklust bluffen,
de hitte maakt mij lusteloos en suf.
Het liefst zou ik nu lekker liggen puffen,
maar dat wordt niets, ik heb totaal geen puf.
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Kookvraag

Vandaag andijviestamppot maar?
Of zal ik boerenkool serveren?
Misschien maak ik wel hutspot klaar.
Dat wordt nog even prakkiezeren. 

Hollandse keuken 

Grootmoeders gasterij in Gortel:
onovertroffen met de wortel. 
Voor kenners is haar restaurant 
de hutspothotspot van het land. 

Afscheid

We waren al die jaren onafscheidelijk.
Maar geen gezeur, het leven is maar tijdelijk.
Geen uitvaart, we verbranden je gewoon.
Je was uiteindelijk alleen mijn kloon. 

Fijne partner

Kim kent geen mededingers,
masseert me goed en vlug.
Zij heeft het in haar vingers,
ik heb het in mijn rug.


	_Hlk41215608
	_Hlk54773536
	_Hlk68869995
	_Hlk54773409
	_Hlk54773453
	_Hlk54773507
	_Hlk68870114
	_Hlk68705579
	_Hlk64643813
	_Hlk64643788
	_Hlk64707036
	_Hlk64644183
	_Hlk68870284
	_Hlk68870340
	_Hlk68433421
	_Hlk41295731
	_Hlk68433593
	_GoBack
	Light verse?
	Het goede-oude-tijdlied
	I. Gedichten in jamben
	Kwatrijnen
	Amuses
	tegeltje 1
	Filosoviertjes

	tegeltje 2
	Dubbele en meervoudige kwatrijnen

	tegeltje 3
	Sonnetten

	tegeltje 4
	Sonnettines

	tegeltje 5
	Snelsonnetten

	tegeltje 6
	Trijntje Fops

	tegeltje 7
	Aquarium
	Lobbertang

	tegeltje 8
	Refreindichten
	Rondelet
	Villanelle



	tegeltje 9
	Zelfbedachte versvormen
	Kortjakjes
	Dubdichten
	Ootjes
	Vocabularie
	Viertjes
	Triotrits







	tegeltje 10
	Diverzen

	tegeltje 11



	II. Gedichten in dactylus en amfibrachys 
	Kwatrijnen
	Filosoviertjes
	Amuses
	tegeltje 12
	Overige versvormen in dactylus/amfibrachys
	Ollekebolleke
	Copla de arte mayor
	Diverzen




	tegeltje 13
	Coronagedichten

	tegeltje 14
	Dubbele uitsmijter

	tegeltje 15





