
Schrijf een stukje voor mij Franz (168).                                                      

Komedianten
Het Europees voetbalseizoen is helaas voor de Nederlandse clubs klaar. AZ werd terecht 
uitgeschakeld door LASK LINZ, maar Ajax kwam tijdens een grote komedie ten val. Want vallen 
konden de spelers van Getafe. En ze waren ook geweldig in rekken. Tijdrekken welteverstaan. Wat 
een stel komedianten zijn die spelers in Spaanse dienst. Ajax had er geen verweer tegen en het 
haalde niets uit als ze af en toe met de komedie meededen. Nu moet het Nederlands elftal voor een 
goed resultaat zorgen. Laten we hopen dat Koeman de spelers waarschuwt voor komedianten zoals 
de spelers van Getafe. Een idee is wellicht, dat hij de selectie een keer laat kijken naar het 
Wandelvoetbal bij Sc Muiden. Daar wordt op het kunstgrasveld van het Bredius Sportpark iedere 
week op de vrijdagmiddag een schitterende komedie opgevoerd. Spelers, die zich laten vallen. 
Spelers, die iedere keer weer hardlopen en ook spelers, die hun mond niet kunnen houden. Snip en 
Snap is er niets bij. Of snapt u dat niet? Het is bijna wel zeker dat het Oranjeteam dan niet in zulke 
fratsen trapt.
Om misverstanden te voorkomen wil ik u wel duidelijk maken dat het Wandelvoetbal geweldig is. 
Voor, tijdens en na de wedstrijd vermaken de spelers zich best. Toch blijft de 3e helft het beste. Er 
worden nieuwtjes uit Muiden en Omstreken verteld.  Men maakt zich zorgen over de dalende 
koersen op de beurzen en er wordt hartelijk gelachen over een mislukte mop. Voetbal kan heel leuk 
zijn, maar dan moet men niet in de val van een tegenstander trappen.
FvW

Bassie en Adriaan waren goede voetballers!



   

Herinnert u zich deze nog!

Wat is een team zonder Leider en
Scheids?

(De staande speler. De 4  e   van rechts beschermt de edele delen van het voetbal.)  


