
                                

Genoten 
Als ik het lied “Genoten”, gezongen door Guus Meeuwis, hoor zwijmel ik helemaal weg. Weg 
van mijn omgeving en gezelschap. De eerste regel van het lied is als volgt: “Zal ik nog wat 
drinken of niet”. Een tekst wat mij helemaal niet raakt. Ik stel mijzelf nooit deze vraag. Ik 
neem gewoon een biertje of iets anders. De eerste regel van het refrein is de volgende: “Ik 
heb genoten, genoten.” En genoten heb ik afgelopen zaterdag tijdens de Muiderslotdag.  Het 
was geweldig hoe de jeugd van sc Muiden zich presenteerde. Kleintjes tegen groten en 
natuurlijk ook de groten tegen de kleintjes. Welk team het toernooi heeft gewonnen weet ik 
niet eens. Maar dat doet er ook niet toe. Ik zag de vreugde op de gezichtjes en ik dacht bij 
mijzelf. Ik dacht: Wat zou het toch zonde zijn als dit alles zou verdwijnen. De belevingen 
zoals blijheid bij een overwinning en de triestheid bij een nederlaag. Bij een gelijkspel lagen 
de gevoelens er tussen in. 
Jammer was wel dat de opkomst van de senioren minimaal was. Aan de andere kant is het 
wel een reflectie van de huidigs situatie bij sc Muiden. 
Wel heb ik genoten van de gesprekken met senioren rondom de bar en het commentaar van 
een paar charmante partners van deze oudere heren. De discussie was levendig en het 
maakte niet uit of iemand 50 jaar op de lagere school had gezeten of 6 jaar. Een ieder 
voerde het gesprek op zijn of haar niveau van opgedane kennis. Erg blij werd ik door de 
kennismaking met een moeder van een veelbelovende junior van sc Muiden. Toen ik haar 
zag, ging ik direct recht op mijn kruk zitten en trok ik een strak lachend gezicht. Echt. Ik heb 
afgelopen zaterdag genoten. 
FvW. 
 

Een prettige vakantie gewenst en geniet van het leven zolang dat kan! 

                                                 


