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Apenstreken 

Voordat ik coach annex geestelijk leider van de veteranen werd, was ik werkzaam bij Natura 
Artis Magistra in Amsterdam. Daar werkte in een soortgelijk functie tussen de gorilla’s en 
chimpansees. Ik heb veel van deze apen geleerd. Hoe ze met elkaar omgaan en ook hoe ze 
onderling communiceren. Via oergeluiden en oergebaren. Ze roepen Ohhhhhh als ze een mooi 
vrouwtje ontmoeten en ze krabben aan de kont als ze jeuk hebben. Ik heb echt genoten van 
mijn werk in Artis, 
De teleurstelling is voor mij des te groter, omdat het me maar niet lukt om deze normen en 
waarden  over te brengen op de veteranen van Fc Weesp/sc Muiden 35+ . Ik heb er alles 
aangedaan om ze goed met elkaar te laten communiceren. Ik heb mijn best gedaan om hen 
duidelijk te maken dat onderling respect bijdraagt aan de resultaten op het veld. Ook op een 
kunstgrasveld, dat vroeger in het stadionnetje van Excelcior lag.  
Op dat veld (het 2e veld op het FC Weesp complex) speelde de thuisclub tegen NVC Vet. 35+ 
uit Naarden. Uit had NVC met 2-1 gewonnen en toen werd de tegengoal gescoord door Jeroen 
ter Beek. Destijds was hij gastspeler, maar nu is hij een vaste waarde binnen het elftal. Het 
was dan ook jammer dat hij door werkzaamheden afwezig was.  
Het thuisteam ging manmoedig de strijd aan. De ene na de andere kans werd gemist, maar ze 
boden de tegenstander wel ruimte om ook een goaltje te maken. In de 8ste  minuut van de 
wedstrijd haalde Jeroen Scholte een apenstreek uit. Hij stak zijn rechter wijsvinger in 
banaanvorm omhoog en toen zijn directe tegenstander de banaan probeerde te pakken, maakte 
hij via zijn fraaie kapsel de 1-0. Goh, wat waren zijn teamgenoten blij! Deze blijdschap werd 
getemperd in de 27ste  minuut toen NVC gelijk maakte. 
Gelukkig stopten de gastheren na de tegengoal even met ouwehoeren en kwamen ze wederom 
via Jeroen en dezelfde haardos in de 35ste minuut op een 2-1 voorsprong. 
En toen was het tijd voor de theepauze. Na de rust ging de strijd gelijk op. Onder een 
aangenaam zonnetje deden beide teams hun best om te scoren. Helaas lukte dat niet en 
daardoor was de eindstand gelijk aan de ruststand. 
FvW.  

Een kus voor Jeroen. Wat een goalgetter! 
 

 


