
Schrijf een stukje voor mij Franz (119).  

 
Paard, Sint, Piet en een Koekenbakker. 

In deze tijd dat er zo moeilijk wordt gedaan over de intochten van Sint-Nicolaas vraag ik mij 
toch wel af wat er belangrijker is. Het belang van een kind van welke kleur dan ook of het 
belang van onruststokers, die dit kindergebeuren willen verpesten. Natuurlijk is slavernij niet 
goed te praten, maar de tegenstanders van Zwarte Piet dienen niet te vergeten dat hun 
kleurgenoten ook geld verdienden aan de slavernij. Net zoals er hedentendagen geld wordt 
verdiend om vluchtelingen naar Europa te brengen. Laten ze eens in een spiegel kijken en 
dan bedoel ik niet een lachspiegel. Hoewel? 
In deze Sint Nicolaastijd speelde sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ een uitwedstrijd tegen 
en in Aalsmeer. Voor de wedstrijd zaten de spelers gezamenlijk in de kantine van sc Muiden 
rondom de tafel voor een brunch. De spelers genoten ervan en waren, en zijn nu nog,  de 
organistoren heel dankbaar. 
Op het vierde veld van het mooie sportcomplex ontspon zich een mooie en later een toch 
niet zo mooie wedstrijd. Er waren acties waar het publiek voor klapte, maar ook 
wedstrijdtaferelen waarbij “Boe” geroepen werd. Het werd aan het eind van de gelijk 
opgaande strijd zelfs een beetje vervelend. Er werd geouwehoerd en ook kreeg een speler 
van het bezoekende team een zwarte piet toebedeeld. En een moeilijk aspect voor de ploeg 
uit de Gooi-en Vechtstreek is toch wel dat er ook in andere talen gecommuniceerd dient te 
worden. Neen. Dat is echt niet gemakkelijk.  
Ook werden de spelers afgeleid door de laagvliegende vliegtuigen, die op weg waren naar de 
landingsbaan op Schiphol. Iedere tien minuten kwam er wel een vliegtuig over. Maar men 
dient als speler geconcentreerd te zijn op het spel en zich niet laten afleiden door het 
randgebeuren. 
Enfin. De ruststand was 0-0. Het werd 1-0 en Jelle zorgde voor de 1-1 eindstand. 
Na de wedstrijd bleef het nog een lange tijd onrustig in de kantine van Fc Aalsmeer. Er werd 
gezongen, gedanst en af en toe werd er een drankje achterovergeslagen. 
FvW 

Het is niet zwart. Het is niet wit. Het is zwartwit.! 
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