Schrijf een stukje voor mij Franz (137).

Smoezen!
Vaak zijn het smoezen, maar ook heeft een speler of spelers een gegronde reden om niet te
verschijnen tijdens het spelletje, dat voetbal heet. De modderigste reden van verzuim vind ik wel als
een speler niet kan komen omdat hij mud-racen moet. Natuurlijk weet u dat mud het Brexit woord
voor prut is. Sommige mensen duiken liever de prut in dan dat ze op een kunstgrasveld spelen. Het is
te hopen dat ze zich wel douchen na een mud-race. Het duurt nog een hele tijd voordat het
Sinterklaastijd is en Zwarte Pieten zijn nu niet nodig.
Ook zijn er voetballers, die een tegenstander niet zien zitten. Laat staan zien spelen. Het is natuurlijk
niet te vergelijken met een tegenstander als Juventus, want dan kan ik me voorstellen dat iemand
denkt dat het teveel voor hem is. Maar op het niveau waarop de veteranen spelen, moet men zich
toch niet druk maken over welke tegenstander dan ook. Maar het gebeurt toch! Een akkefietje van
het vorig seizoen of dat een speler van de tegenpartij naar zijn vriendin lachte. Dit kunnen allemaal
redenen zijn om niet te verschijnen.
Maar laten de leiders van de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen hoop houden op betere tijden. Al zijn
ze 10 of 50 jaar getrouwd! Blijf vertrouwen hebben in de jongens, die wel komen. Want dat soort
mannen verdient alle lof. Het maakt hen niet uit of het regent of vriest. Ze zijn er. En rondom dat
soort jongens kan men een team bouwen. Een team, dat staat en niet valt door één of andere smoes.
Trouwens. Weet u ook dat spelers op het veld achterhand smoezen. Ze houden de hand voor de
mond als ze elkaar wat zeggen. Dit soort spelers hebben later dan ook wel iets uit te leggen.
FvW.

Soezen of smoezen? Kies hetgeen je lekker vindt!

Herkent u deze nog!

Vlaggen op een hoger niveau!

