
Schrijf een stukje voor mij Franz (167).                                                      

Gelijk
Terwijl de André Hazes topper “Een beetje verliefd” door de speakers galmt, zit ik heel alleen in mijn 
kamer een stukje te schrijven voor het clubblad van SC Muiden. Buiten raast de storm Ciara en 
binnen brandt de kachel. Ik voel me alleen omdat er geen verslag van de wedstrijd FC Utrecht tegen 
Ajax op de televisie te zien of op de radio te horen is. Het geeft mij echt een eenzaam gevoel. 
Dit in tegenstelling tot de zaterdag. Ik was met familie in Amsterdam om te vieren dat ik een jaartje 
wijzer geworden ben. Na een rondvaart trokken we naar de Wallen. Wat een drukte heerste daar! 
Toeristen uit de hele wereld waren aanwezig. Natuurlijk kwamen we ook een paar Nederlanders 
tegen. Het blijft toch een bijzondere plek om te zijn. Aan het eind van de middag dronken we wat in 
het Hardrockcafé Excalibur op de Oudezijds Achterburgwal. Het was barstensvol. Vooral met mannen
en een paar vrouwen uit Brexit-Country England. Luide rockklanken klonken door de kroeg. Wat ik 
heel bijzonder vond, was de aanwezigheid van een kopman van de Amsterdamse divisie van Hells 
Angels. Menige toerist ging met hem op de foto en dat leek hij leuk te vinden. Ook was er een 
verhitte discussie tussen een paar klanten. Het ging erom wie gelijk had. Op een gegeven moment 
ontplofte het debat en werden de klanten door een paar stevige kerels de deur uit gezet. Het was 
allemaal heel heftig. Het was maar goed dat ik een jaar verstandiger was geworden want anders had 
ik mij er ook misschien mee bemoeid.
En over gelijk geschreven. De wedstrijd SC Muiden Veteranen 45+ tegen Wherevogels Veteranen 45+
eindigde onder natte omstandigheden in een 2-2 gelijkspel. Helaas was ik daar niet bij en de namen 
van de doelpuntenmakers zijn mij dan ook niet bekend. Maar dat maakt eigenlijk ook niet uit, want 
een heel team wint, speelt gelijk of verliest.
FvW

Gelijk spelen is gemakkelijker dan gelijk krijgen!

   



Herinnert u zich deze nog!

Neven door dik en dun!


