
Schrijf een stukje voor mij Franz (171).                                                      

Zwart Wit!
Tijdens de onderlinge wedstrijd van de Veteranen 45+, welke afgelopen Zaterdag op het 2e veld van 
het FC Weesp sportpark gespeeld werd, hoorde ik het liedje Zwart Wit van Frank Boeijen. Het geluid 
kwam uit een box van een heel mooi meisje, dat langs de lijn naar de wedstrijd stond te kijken. Of ze 
naar haar vader of opa stond te kijken weet ik niet. Maar het liedje hoorde ik wel. Ik vind het zo mooi
en vooral de tekst “Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart wit, maar volg de kleur van je 
hart” zorgt er af en toe voor, dat mijn ogen betraand worden. 
Ook kreeg ik tranen in de ogen toen ik naar de onderlinge wedstrijd keek. Het spel werd gespeeld 
zonder scheidsrechter en assistenten. En het is een verademing hoe de spelers daar mee om gaan. 
Geen gezeur en geen gezeik. En dat was in de tijd van Leo Horn wel anders.
Het was een heel gezellige middag. Trouwens. Er werd wel met een zwart-witte bal gespeeld. Maar 
dat maakte geen moer uit. Gewoon trappen en proberen om de bal tussen de palen en onder de lat 
te schieten. Dat lukte de ene ploeg beter dan de andere ploeg. De eindstand werd 7-2 of 2-7 in een 
wedstrijd, die tien minuten korter was dan normaal. De spelers hadden er genoeg van en er was 
geen scheidsrechter aanwezig om hen op de reguliere speeltijd van negentig minuten te wijzen. 
De derde helft werd ook zonder leiding gespeeld, maar was heel gezellig en sportief. 
FvW.   

Af en toe moet men kleur bekennen!

De Veteranen 45+ wensen de afdeling hockey van Sc Muiden een
sportieve toekomst toe!



Herinnert u zich deze nog!

Houdt u mijn tasje even vast!


