
Schrijf een stukje voor mij Franz (90). 

 

Kleur bekennen 

Laat ik dit verhaaltje beginnen over eens buitengewoon sociaal gebeuren. Later begin ik te 
zeuren over kleuren. 
Ik heb dit zelden meegemaakt. Een tegenstander, die een wedstrijd afzegt omdat de 
charmante wasdame van Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ de griep heeft. Dit is toch wel 
aangrijpend. De paar spelers, die Eminent Boys uit Utrecht nog op de been kon brengen, 
wilden voorkomen dat de tenues van de thuisclub vies zouden worden. En daarom is de 
wedstrijd uitgesteld naar zaterdag 3 februari 2018. En terwijl ik dit stukje schrijf, krijg ik de 
boodschap, dat de tegenstander van de volgende week hun uitwedstrijd in een 
thuiswedstrijd wil omzetten. IJFC zal niet dezelfde reden hebben, want in een uitwedstrijd 
wordt de kleding ook smerig. 
Afgelopen vrijdag zat ik bij de Urker viskar bij de Maxis een lekkere haring te eten. Toen ik 
om mij heen keek zag ik bij bijna alle winkels een poster met de slogan Black Friday hangen. 
U weet natuurlijk wel dat dit Zwarte Vrijdag betekent. Black Friday is overgewaaid uit de 
Verenigde Staten van Amerika. Op deze dag woedt er bijna overal een uitverkoopgekte. 
Mensen worden bijna doodgedrukt en het woordje bijna is af en toe niet van toepassing. Er 
vallen dan echt slachtoffers. In Nederland is de gekte gelukkig niet zo erg. Maar toen ik aan 
mijn tweede haring bezig was, dacht ik. Waarom mag Black Friday wel en Zwarte Piet niet? 
Onbegrijpelijk! Nu komen gekleurde dagen wel meer voor. Bijvoorbeeld. Witte donderdag 
en blauwe maandag. En op de Tilburgse kermis is er ook de roze maandag. Ook komen 
kleuren voor bij rivieren en zeeën. Die Blaue Donau, de Rode Zee en De Zwarte Zee 
bijvoorbeeld. 
Daarom! Laat een ieder een kleur kiezen en wees blij met de kleur, welke je gekozen hebt! 
FvW 

Kleur bekennen geldt niet alleen bij klaverjassen!  
     
 

 


