
Schrijf een stukje voor mij Franz (21).                                                                       

 

Match Fixing 
 

Ik loop al jaren mee in het voetbalwereldje. Vroeger speelde ik bij Energia aan het Mosveld in 
Amsterdam-Noord. Het terrein lag recht tegenover het veld van De Volewijckers. Een club 
die ook in de hoogste klasse van het vaderlandse voetbal heeft gespeeld. Met spelers als de 
gebroeders Kick, Piet Boogaard, Hassie van Wijk, Frits Soetekouw en ga zomaar door. 
Vandaag de dag maakt deze club deel uit van de fusieclub dvc Buiksloot. De club is gefuseerd 
met DWV. Een fusie waar men vroeger niet eens aan durfde te denken, laat staan praten. Als 
je dat wel deed, werd je meteen opgenomen in een kliniek voor onverstandigen.  
Maar nu even over Energia. Het was de voetbalclub van het Gemeentelijk Energie Bedrijf in 
Amsterdam. En destijds was mijn vader beloofd dat hij korting op de energienota zou krijgen 
als ik bij Energia ging voetballen. Ik ben er nog nooit achter gekomen of het om mijn 
voetbalkwaliteiten ging of om de gokkers, die op onze wedstrijden weddenschappen afsloten. 
Mijn tweede club was DRC. De Durgerdammer Racing Club. Op een dag kwam ik in 
Durgerdam een boer tegen, die mij jaren gratis melk aanbood als ik bij DRC ging voetballen. 
En omdat ik gek op melk ben, stapte ik van Energia naar DRC over. Het was leuk voetballen 
bij die club en iedere thuiswedstrijd werden wij luid aangemoedigd door de koeien op het 
naastgelegen weiland. En iedere keer als ik de bal raakte loeiden ze: “Geef ze op hun mieter 
want dat is weer een liter!” Deze club moest ik verlaten doordat ik chocolademelk ging 
drinken. Ik had de keuze om in Suriname te spelen of bij sc Muiden. Als lezer zal het u 
bekend zijn waar ik voor koos.  
FvW. 

Het moet wel een eerlijk spelletje blijven! 
 

 
                                                       


