
Jan Weck:       jaren 50 deel 1

Blijf van mijn . . . af
Omdat de hoofdklasse toen maar een kleine groep 

was, kende iedereen, iedereen. 
Ook bij de scheidsrechters. Ze wisten heus wel wie 

werkelijk unfaire spelers waren.  
En daar maakte Hans de Boer dankbaar gebruik 

van.
Hij werd op gegeven moment afgedekt door een  
werkelijke etter. Dit keer speelde die wel eerlijk.

Het lukte Hans niet, tot hij over het water  
schreeuwde: “Blijf van mijn zak af.” 

Prompt het fluitje van de scheidsrechter en  
GZC speelde met een man meer.

Maandenlang is in zwembaden gelachen.  
Het slachtoffer is wel sportiever gaan spelen.  

En dat is ook winst. Nogmaals, hij deed toen niets.

Onbaatzuchtig
Wim Beiderwellen was de slimheid zelve.  

Hij constateerde, dat bij Cees van der Tooren het 
scoren terugliep. Wim bestudeerde Cees’ aanname. 

Specialiseerde zich in assists en prompt ging de score 
weer omhoog. Zo was Wim. Onbaatzuchtig.  

Hij hoefde niet op te vallen.

Verhoging zakgeld
Cees was een type apart. Toen hij nog Ceessie was, 

mocht hij voor het eerst meedoen met het eerste. 
In Hillegersberg bij Rotterdam. Ceessie werd begeleid 

door zijn fanatieke vader.  
En jawel: een goochel-doelpunt. Toen al.  

Zelfs het Hillebergse publiek applaudisseerde.
Ook ik. Ceessie was nog zo jong.

Als dank kreeg ik een kanonnade op mijn doel.  
Hoe kon dit zo opeens? Wel, onze benjamin was na 

zijn doelpunt de kant opgeklauterd, om aan zijn vader 
op de tribune, verhoging van zakgeld te vragen.

Ettertje
Onze gevaarlijkste tegenstander was 

HZ&PC uit Den Haag met als topscorer 
een internationaal ettertje.  
Zijn naam ben ik vergeten. 

Hij speelde altijd op de gunst van de 
scheidsrechter, als de vermoorde  

onschuld. Menige fluitist trapte er in. 
Irritant.

Onder leiding van coach  
Jan Gravesteijn werd de volgende 

tactiek uitgewerkt. Ettertje (sorry) had 
geen groot uithoudingsvermogen.  
De oplossing was: Joop Cabout.  

Hij liet Ettertje tien keer op en neer 
zwemmen en Ettertje werd een  

lammetje, steunend en kreunend.  
Zelfs het publiek moest het gehoord 

hebben. In ieder geval: gezien.
Eigenlijk, op de kant viel Ettertje best 

mee. All in the game.
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