
                                                                                            
Het busje komt zo! 

(Een hit van het zangduo Höllenboer uit Salland in 1995) 

Het gebeurde afgelopen zaterdag toen ik op weg was naar de bushalte nabij de 
Brandweerkazerne in Muiden. Net toen ik het zebrapad was overgestoken, riep een dame 
mij. Meneer!, riep ze, heeft u even tijd voor mij. Ik probeerde haar duidelijk te maken dat ik 
wel bus 110 moest halen. Oh. Dat komt goed uit, ik ben ook op weg naar de bushalte van 
bus 110, antwoordde ze en toen begon haar verhaal: 
Meneer, u bent toch de mental coach van het Fc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 team? 
Ik beaamde, dat ik de geestelijke lijder van de ploeg ben. 
Maar dat is toch hetzelfde? 
Ik antwoordde, dat mental coach Engels is en geestelijk lijder Nederlands. De lange ij in het 
woord lijder geeft aan, dat ik echt geestelijk lijd als ik langs de lijn zit of sta. Vooral als het 
team niet goed functioneert. Maar dit even terzijde. 
De vrouw vervolgde haar betoog. Mijn man vindt het zo erg dat hij bijna geen wedstrijd van 
de Veteranen 1 kan bijwonen op het sc Muiden sportcomplex. Uit betrouwbare bron vernam 
ik, dat er vandaag weer niet gespeeld wordt, omdat spelers naar de Véluwé,  naar 
Leeuwarden en naar verre skioorden zijn afgereisd.  En ook ging een speler terug naar de 
kust. (Terug naar de Kust is trouwens een song van Maggie Macneal. Maar dit even tussen 
haakjes.) 
Een middenvelder is zelfs naar Italië vertrokken. En over Italië gesproken. Wat is het erg wat 
er in Rome met de Barcaccia fontein is gebeurd. Verleden jaar was ik er nog en toen heb ik 
stiekem een slokje uit de fontein gedronken. Sinds die tijd voel ik mij fitter en ik praat ook 
iets meer. Maar het is echt vreselijk wat daar gebeurd is. 
Ze stopte haar betoog toen ik op mijn horloge keek en vervolgens zwaaide ze naar de 
chauffeur van Bus 110. En toen bleek dat we allebei wel bus 110 moesten hebben, maar ik 
richting Bussum en zij richting Weesp en die bus gaat 8 minuten later.  
Ik bedankte haar voor het missen van mijn bus en ging terug naar huis. Ze riep me nog wel 
na, dat de volgende bus naar Bussum over 1 uur weer langs zou komen.  
FvW. 
   
 
 

Een bus missen is bijna net zo erg als een kans missen tijdens een 
voetbalwedstrijd! 


