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Judas. 

Het is bijna niet te geloven, maar het gebeurde toch. Het geschiedde op de 
zaterdag dat het boek van Astrid Holleeder officieel gepresenteerd werd. In het 
boek Judas wordt het wel een wee van de familie Holleeder beschreven. Hoe 
Willem, of wel De Neus, zijn naasten onder druk zette en zet. Hoe hij zijn 
familie bedreigde en bedreigt. Het is bijna niet te geloven dat dit voorkomt. 
Maar het gebeurt toch. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zijn wijze van aanpak 
ook wel eens geprobeerd heb bij de Veteranen. In de tijd dat Willem op zijn 
scooter door Muiden en omgeving reed en op de Lange Muiderweg woonde, heb 
ik getracht om voetballers op leeftijd onder druk te zetten. Een doelman 
bedreigde ik door hem te vertellen, dat ik zijn kanariepiet zou doden als hij een 
bal doorliet. Ook heb ik een spits bedreigd met het gegeven dat ik zijn kater 
zou castreren als hij niet zou scoren. Achteraf vond de spits het niet zo erg, 
want zijn kater moest toch gecastreerd worden. Al met al hadden de 
bedreigingen geen nut, want de veteranen verloren toch. 
Op de reeds eerder beschreven dag had de Fc Weesp/sc Muiden Ve 35+ een 
Judas in hun midden. Vlak voor rust schoot hij in de uitwedstrijd tegen 
IJsselmeervogels Ve 35+ de bal loeiend hard in het eigen doel. Moet u nagaan! 
Vlak voor de rust! 
De bezoekers speelden de wedstrijd vol vechtlust. U begrijpt het toch wel. De 
ploeg komt uit twee steden gelegen aan de rivier De Vecht. Toch was de 
thuisclub beter en efficiënter. Na 20 minuten spelen werd het 1-0, maar na 5 
minuten maakte Jeroen ter Beek bekeken gelijk 1-1. Na 31 minuten spelen 
schoot een speler van IJsselmeervogels een toegekende vrije trap schitterend in 
2-1 en vlak voor rust speelde het verhaal van Judas 3-1. 
Na de rust leek het tij te keren, maar niets was minder waar. Het werd 4-1 en 
4-2 door een goal van Gary Person. Het slotakkoord werd echter bepaald door 
de ploeg uit het vissersdorp. Het werd 5-2 en vijf minuten voor het einde van 
de wedstrijd 6-2. 
FvW 

Dreigen doet niet iedereen zwijgen! 
 
 

 


