
Déjà vu 

 

Zaterdag 13 december had ik een déjà vu, voor iedereen die dat niet kent, een déjà vu is een 

verschijnsel uit de psychologie; het betreft een ervaring iets mee te maken waarvan men 

tegelijkertijd de indruk heeft het al eerder te hebben meegemaakt, terwijl men weet dat dat niet het 

geval is. 

Wat gebeurde er, 13 december is onze trouwdag, ik werd 's morgens wakker naast mijn vrouw en 

feliciteerde haar met het feit dat ze al 23 jaar met mij getrouwd is, wat op zich al een prestatie is, en 

terwijl ik dacht dit heb ik al eerder meegemaakt realiseerde ik mij dat dat niet het geval is, want elke 

trouwdag is toch weer een dag op zich. 

Dat er door de jaren heen wat veranderd is, is na zo'n lange periode logisch, waar we in de begin 

jaren het gevoel hadden dat we dagelijks in een karretje zaten van de achtbaan vol met spannende 

momenten, is tegenwoordig het enige karretje dat we nog samen besturen het winkelwagentje van 

de Lidl, maar we zijn er samen gelukkig mee dus zover is alles oké. 

'S middags om 15.00 uur had ik het tweede geval van een déjà vu, het eerste elftal speelde zijn 

laatste wedstrijd voor de winterstop thuis tegen S.V.D.W., een club uit Doetinchem, wie het zich nog 

kan herinneren vorig seizoen speelden we de laatste wedstrijd voor de kerst uit tegen Stroe, en daar 

zit ook de vergelijking, ze spelen beide in dezelfde outfit, nl zwart/rood gestreepte shirts en zwarte 

broeken. 

Na die wedstrijd die toen met 2-1 verloren werd, heb ik een stukje op de site geschreven met de 

wens dat het wereldwijd met iedereen een stukje beter zou gaan. 

We kunnen wel de conclusie trekken dat dat niet helemaal uitgekomen is, volgens de site van Unicef 

was 2014 een dramatisch jaar, meer dan 200 miljoen kinderen leven momenteel in gebieden waar 

oorlog heerst, het aantal landen waar oorlog heerst is enorm, en gigantisch veel mensen zijn 

daarom op de vlucht. 

Ook wat dichter bij huis kunnen we wel stellen dat voor S.D.S.55 vorig jaar niet een jaar was om de 

vlag uit te steken. 

Dus toen ik de spelers van S.D.V.W. het veld op zag komen in hun zwart/rode tenue, dacht ik, heb ik 

dit nou eerder meegemaakt, maar gelukkig hield daar de vergelijking mee op. 

S.D.S. speelde een fantastische wedstrijd wat resulteerde in een 13-1 overwinning, ja u leest het 

goed 13-1. 

Door deze uitslag, en een nederlaag van de directe concurrent, bezet S.D.S. momenteel de eerste 

plaats, en mag zich, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen HERBSTMEISTER noemen. 

Wat het komende jaar gaat brengen is voor iedereen nog ongewis, maar ik wens iedereen wederom 

een fantastisch kerstfeest, en voor volgend jaar de allerbeste wensen. 


