
Schrijf een stukje voor mij Franz (70)  

                                        

Hans Pannenkoek 

Eigenlijk speel ik niet zo graag tegen Fc Breukelen in Breukelen. Op de een of andere manier 
moet ik dan altijd aan Hans van Breukelen denken. Ik vind Hans net een half gare 
pannenkoek. Zijn optreden bij de KNVB en zijn Blind beleid is daar de oorzaak van. Ik hoop 
dat cabaretier Peter Pannekoek niet boos wordt als hij dit stukje leest, want hem vind ik juist 
goed en zijn conferences geweldig. 
De wedstrijd FC Breukelen Ve 35+ tegen Fc Weesp/sc Muiden Ve 35+ werd op het hoofdveld 
van de thuisclub gespeeld. De entourage was daardoor geweldig, maar het was wel jammer 
dat de tribune leeg bleef en dat de wedstrijdklok niet aangezet was. Het terras voor de 
kantine was echter wel vol. De toeschouwers genoten daar in het zonnetje van een hapje en 
een drankje. De wedstrijd was hectisch en werd geleid door een scheidsrechter, die wel iets 
weg had van Hans van Breukelen. Hij zag bijna alles wat er op het veld gebeurde. Vooral de 
overtredingen van de bezoekende club. Binnen drie minuten gaf hij de thuisclub een 
strafschop. De bal belandde tegen de paal en werd door een attente medespeler tegen het 
net getrapt 1-0. Dit was wel een dreun voor de gasten. Maar ze rechtten de ruggen en dat 
resulteerde binnen een paar minuten in de gelijkmaker 1-1. De supersnelle paashaas schoot 
de bal schitterend in. Na die gelijkmaker greep de scheids in. Hij gaf een middenvelder van 
Fc Weesp/sc Muiden een gele kaart. De speler moest 10 minuten aan de kant. De gele kaart 
werd zelfs rood, toen de desbetreffende speler “pannenkoek” tegen de scheidsrechter riep. 
Ondanks de 10 man brak de rust bij een 1-1 stand aan. 
Na de rust namen de bezoekers zelfs een voorsprong. Dezelfde paashaas maakte 1-2 en dat 
vond de fluiter toch te gek worden. Hij stuurde een verdediger van het tiental voor 10 
minuten aan de kant en toen waren het er nog maar 9.  Even later werd het 2-2, via een 
strafschop 3-2 en 10 minuten voor het einde van wedstrijd werd de eindstand bepaald 4-2. 
Wel dient nog even vermeld worden dat de speler aan de kant na 11 minuten weer mee 
mocht doen en daardoor eindigden de gasten toch met 10 man. 
FvW 

Tel eerst tot 10 en eet dan een pannenkoek!  

 


