
Schrijf een stukje voor mij Franz (86).   

 
Franzie’s Vijftal 

 
Ongetwijfeld heeft u gelezen of gehoord van Afke’s tiental of gekeken naar de klucht Drie is 
Teveel. Waar u waarschijnlijk nooit van gehoord hebt is de soap Franzie’s vijftal. Een soap 
over een veteranenteam met vijf reserves. Het is een mixture van het hoorspel familie 
Doorsnee en de tv-series Swiebertje en Pension Hommeles. Het zijn verhalen, die zich 
afspeelden in de jaren 1950 tot en met 1970. De serie Franzie’s vijftal steekt deze oude 
verhalen in een nieuw jasje. 
Afgelopen zaterdag was deel 1 van de serie te zien op het Sportpark Bredius in Muiden. Voor 
de wedstrijd tegen AH’78 uit Huizen hadden de spelers gezamenlijk een brunch. Toen zag 
men al een paar spelers met lange tanden eten. Zij vermoedden wat hen te wachten stond. 
In kleedkamer 2 werden die tanden nog langer toen de opstelling bekend gemaakt werd. Vijf 
spelers werden als reserve aangewezen, maar zij kregen de garantie dat ze tijdens de 
wedstrijd in mochten vallen. Invallen voor een ander vijftal en dat vijftal mocht in de tweede 
helft weer een ander vijftal vervangen. Ik hoop dat u het begrijpt. Al deze wisselingen zorgde 
wel voor een klaagzang op het klaagbankje in de dug-out. 
De wedstrijd tegen AH’78 was moeilijk. De thuisclub kon, ondanks de harde wind in de rug, 
niet tot een score komen. De bezoekers deden dit wel. In de tiende minuut maakten zij 0-1. 
Dit was ook de ruststand. In de tweede helft en na de tweede wissel maakte Erik Meijerink 
gelijk. Hij kreeg eindelijk een goede bal toegespeeld en maakte de 1-1. Dit was in de 68ste  
minuut van de wedstrijd. Het duel dreigde in een gelijkspel te eindigen, maar Erkan stak daar 
zijn grote teen tussen. Met een punter maakte hij in de laatste minuut 2-1. En dit zorgde 
voor een happy end van de eerste aflevering van deze soap. 
FvW 
 

Een happy end maakt van een man een vent!  
 
 

De veteranen danken de “meiden van de kantine” voor de uitstekend verzorgde brunch. 
Het was en is klasse! 
Mercedes en vriend worden bedankt voor het maken van de foto’s rondom de 
thuiswedstrijd van de Veteranen 35+. We zijn benieuwd naar het resultaat.  
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