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Krokant 
 

Het maakt mij niet uit waar ik een patatje, een frikadel of een kroket eet, als de smaak maar 
krokant is. Een halfzachte of een halfgare snack vind ik gewoon niet lekker. En waar ik de 
snack ook verorber, al is het in De Mol (weet u trouwens dat De Mol al 40-jaar een taveerne 
is en dat sommige vaste klanten al over de 40 zijn) of bij Ome Ko (weet u trouwens dat Ome 
Ko al bijna 59 jaar bestaat en dat sommige vaste klanten al ouder dan 59 zijn) of bij de 
snackkar De Loper (weet u trouwens dat De Loper zeker al 30 jaar op het Vestingplein staat 
en dat de vaste klanten 30 jaar ouder en/of jonger zijn.) Het gaat mij er gewoon om dat een 
snack lekker smaakt. En dat verwacht ik ook in de kantine van sc Muiden. In het mooie 
strandpaviljoen, dat eigenlijk te fraai is om de naam kantine te dragen, wil ik in de 3e helft en 
op de dinsdagavond een biertje drinken en een lekkere krokante snack eten. En dan maakt 
het mij niet uit of een heer van dienst of een koele dame mij helpt. Natuurlijk heb ik wel een 
voorkeur, maar het is vooral belangrijk op welke manier ik mijn consumptie opgediend krijg. 
En weet u dat het paviljoen al bijna een jaar bestaat en dat de meeste leden ouder dan 1 jaar 
zijn. En dan heb ik het natuurlijk over echte leden. Leden, die hun contributie betalen en 
daardoor mee mogen doen aan het spelletje dat voetbal heet. Het mag natuurlijk nooit zo 
zijn, dat mensen van buiten zo maar meespelen. Dat is niet fair tegenover de echte leden en 
de tegenstander. Toch? 
FvW 
 

Sommige mensen zijn heiliger dan een boontje!  

                 

                


