
Schrijf een stukje voor mij Franz (45)  

 
 

          Nat Kletsen. 
Het zal wel aan mij leggen, maar ik heb altijd een hekel gehad aan het woord 
gezeik. Natuurlijk komt men als geestelijk begeleider van een veteranenteam er 
bijna niet onderuit. Het is vanzelfsprekend dat in openbare toiletten het woord 
in praktijk wordt gebracht. Ook op de wc’s in huis wordt het gedaan. Zowel 
boven als beneden. Maar ik kan er gewoon niet tegen en daarom heb ik als een 
alternatief voor het woord zeiken de woorden nat kletsen bedacht. Hij kletst 
nat, zij kletst nat en de veteranen kletsen nat. Dit klinkt toch een stuk beter. 
Afgelopen zaterdag was het tijdens de thuiswedstrijd, die de  Fc Weesp/sc 
Muiden Veteranen 35+ tegen Fc Almere Veteranen 35+ speelde, schitterend 
weer. Maar op het 3e veld werd er toch wel wat nat gekletst. En of dat nu kwam 
doordat een bal in een sloot werd geschopt of dat er heen en weer een paar 
overtredingen werden gemaakt? Er zijn tal van aanleidingen te verzinnen, maar 
bij het veteranenvoetbal wordt er altijd nat gekletst en daar dient een 
scheidsrechter rekening mee te houden. Hij moet het zich niet persoonlijk 
aantrekken en hij moet de gemaakte opmerkingen ook niet mee naar huis 
nemen. Dat is niet goed voor zijn gezinsleven en dat maak je ook niet goed met 
een appeltaart. Hoewel! Een lekkere appeltaart kan wel lekker zijn. 
De wedstrijd begon met een 0-0 stand, de ruststand was 0-0 en toen Fc Almere 
op een 0-1 voorsprong kwam, trachtte de thuisclub nog gelijk te maken. Helaas 
was er geen tijd genoeg omdat te bewerkstelligen.  
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Nat worden is toch niet erg? 
 

 
Het busje komt zo! 

 
Ik weet niet of u het is opgevallen, maar de pendelbus vanaf de 
Brandweerkazerne in Muiden richting Diemen vertrekt op tijden, welke een dag 
van 24 uur overschrijden. De laatste bus vertrekt om 25.28 uur. 
 


