FC Penoza
Na de zomer komt het vierde seizoen van Penoza op de buis. De opnames
voor de succesvolle misdaadserie over de Amsterdamse drugswereld zijn
op dit moment in volle gang, zo las ik op Internet. Ik verheug mij er nu al op
en hoop dat de KRO de afleveringen weer op zondagavond uitzendt. Als
heerlijke afsluiting van het weekend. En natuurlijk hoop ik dat Carmen van
Walraven, de aanslag op haar leven waarmee de laatste aflevering
eindigde heeft overleeft. Wat een prachtige vrouw is Monic Hendrikcx, die
de rol van Carmen speelt! Het hoogtepunt van de zondagavond, wat mij
betreft.
Zoals een wedstrijd van FC Utrecht voor mij al jaren het hoogtepunt is op
zondagmiddag. Al valt het soms niet mee om fan van Utrecht te zijn, want
ondanks dat we soms een prijs pakken en met enige regelmaat Europees
voetbal spelen, is het aantal nederlagen door de jaren heen groter dan het
aantal overwinningen. Maar als je bloed behalve rood ook wit is, dan sta je
onvoorwaardelijk achter je club, wat het resultaat ook is. Verliespartijen
draag je als een man, bij winst ga je volledig uit je plaat.
Wie deze week ook uit z'n plaat ging was Anouar Kali. Donderdag, gewoon
tijdens een training, sloeg hij ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken
kaak. Hoe verzin je het? OK, het kan er tijdens een training fel aan toegaan.
En net als vroeger valt er wel eens een klap of is er een woeste tackle. It's
all part of the game, zeggen ze zo mooi aan de andere kant van de
Noordzee. Maar wie de beelden van een volledig doorgedraaide Kali heeft
gezien zal denken dat hij gedrogeerd was. Zou die mooie Carmen van
Walraven daar meer van weten?
En zou ze ook een aandeel hebben gehad in de overval die afgelopen
maandagavond werd gepleegd? Een medewerker van FC Utrecht kreeg
een pistool op zich gericht en moest de kluis open maken. De buit schijnt
ongeveer 77.000 euro te zijn. Zoveel geld dagenlang in contanten in een
kluis laten liggen, is natuurlijk niet te begrijpen. Je zou haast denken dat het
geld nodig was voor duistere transacties die in Penoza schering en inslag
zijn. De daders van de overval zijn inmiddels gepakt, maar zoals het er nu
uitziet speelt Kali zondag gewoon als PEC Zwolle naar De Galgenwaard
komt. Dat verbaast en irriteert mij. Van mij mag de vechtersbaas voorlopig
thuis blijven, uiteraard onder inhouding van zijn salaris én het bedrag dat
Peterson verdient gedurende de periode waarin hij niet inzetbaar is. De
centen kunnen we immers goed gebruiken.
Supporter ben je in voor- en tegenspoed en dus sta ik ook zondag achter

mijn cluppie, of Kali nu wel of niet op het veld staat. Zoals altijd zullen de
camera's van Fox Sports alles vastleggen, maar ik denk dat ook de
cameramensen van de KRO naar Utrecht komen. Om beelden te schieten
van de mooiste club van Nederland: FC Penoza!

