
Schrijf een stukje voor mij Franz (146).  

 
 

Die Lach! 

Ik zie hem nog dansen op de tonen van het lied “Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht”. Alleen of in 
een polonaise liep hij zwaaiend met de armen door een kantine. Bij welke club het was, maakte hem 
echt niets uit. Na de inspanning genoot hij even later van een gehaktbal of zoiets dergelijks. Zijn 
laatste verjaardag op dinsdag 16 april 2019 werd ook groots gevierd. De in Ome Ko aanwezige 
vrienden en vriendinnen genoten van zijn optreden. En dit zijn nog maar een paar recente 
herinneringen aan hem. 
Afgelopen maandag ging er een grote schok door zijn vrienden- en kennissengroep. Het bericht sloeg 
in als een bom en het is een wonder dat de moderne telecommunicatie apparaten niet uit elkaar 
sprongen. Het bericht was echt schokkend. 

“Sake v.d. Kloet is op Maandag 26 augustus 2019 overleden.” 
Het viel en valt bijna niet te bevatten. Een markant persoon is van ons heengegaan. Sake, de koning 
van de derde helft, de man die bijna altijd aanwezig was bij de wedstrijden van de Veteranen. Sake, 
een echte Muider persoonlijkheid. Vroeger speelde hij zelf, maar moest stoppen door een ernstige 
blessure die hij opliep tijdens een uitwedstrijd bij Real Sranang. Sake, die altijd aanwezig was bij 
kaartavonden en natuurlijk bij feestavonden. Samen met de veteranen viste hij in de 
Muidertrekvaart bij de families Mars en Methorst voor de deur. En bij de Algemene 
Ledenvergadering van sc Muiden was hij er ook altijd bij .  
Sake was een beroemd Bridger in Muiden en Omstreken. Hij genoot van Bridge-drives in de cafés in 
Weesp en andere plaatsen. 
Nooit meer zullen Jan Meester en ik hem oppikken bij het bankje nabij De Mol. Nooit meer zullen we 
samen juichen bij een doelpunt van onze ploeg.  
Sake. Natuurlijk is jouw afscheid een groot verlies voor je familie. Maar wij zullen jou ook ontzettend 
missen. 
FvW 

Het is stil in Muiden! 

                                                        



Herkent u deze nog! 
 

 
 

De laatste troefkaart!  


