Burenliefde
Ongeveer een jaar of 15 geleden kwam ik als echte Wekerommer en S.D.S. man na wat
omzwervingen terecht in Harskamp, als u denkt dat je daar als groen/wit zomaar geaccepteerd
wordt kan ik u vertellen dat dat absoluut niet het geval is.
Bij de supermarkt voelde ik de blikken van de mensen in mijn rug, en hoorde ik soms het stiekeme
gefluister, de enige die daar soms vluchtig een woord met mij wisselde was de chef van de groente
afdeling, maar ook alleen maar omdat hij ook een S.D.S. mannetje is, maar dat weet voor de rest
niemand.
Als we onze hond uit gingen laten op het schietterrein op zondag ochtend begon er altijd een
schietoefening terwijl er in de verste verte geen militair te bekennen was.
Bij de benzinepomp is er regelmatig diesel in mijn auto gedaan, leuk als je een diesel rijd, maar ik
heb een benzine auto. Bij de bakker ging steevast de deur op slot als ik een brood wilde gaan
kopen.
In de kroegen werd ik altijd overgeslagen als er een rondje in gedaan werd.
Kortom ik kreeg niet het idee dat ik heel erg welkom was, maar we hadden er een huis gekocht dus
je ga ook niet zomaar weer verhuizen.
Tot 6 september 2014, daarna is alles veranderd, mensen beginnen spontaan te zwaaien als ik door
het dorp fiets, ik word door moeders aangesproken of hun zoon nog kan overschrijven, ik heb zelfs
een anonieme brief gekregen met daarin 500 euro of zijn zoon alsjeblieft bij S.D.S. zou mogen
voetballen ondertekend met DVW. Tot dusver voor mij nog niet duidelijk wie dat is, maar als hij dit
leest, jullie zijn van harte welkom.
Bij de slager krijg ik nu een extra plakje worst, bij de bakker bestel ik 5 krentenbollen en er zitten er
6 in het zakje als ik thuis kom.
In de kroegen word ik regelmatig op de schouders genomen, en hoe dronken ik ook het café verlaat
ik hoef nooit af te rekenen.
Een tijd lang wist ik niet goed raad met die plotselinge aandacht, en heb mijzelf afgevraagd hoe ik
hier mee om zou moeten gaan. Gewoon normaal blijven doen lijkt mij de beste oplossing, bovendien
past dat ook het beste bij onze club.
Het is weer leuk om als voorzitter van de groen-witten brigade in het dorp van rood-zwarten te
wonen. Ondanks alle tegenwerking die ik heb gehad heb ik toch wel sympathie voor onze
voetbalvrienden uit Harskamp.
Met vriendelijke groeten,
Martin van Milligen.

