Schrijf een stukje voor mij Franz (94).

Alpe d’HuZes
Het kostte mij echt moeite om het eerste stukje te schrijven voor het analoge clubblad van
sc Muiden in het jaar 2018. Ik had eerst het idee om het met een echte kroontjespen te
schrijven. Daar heb ik echter bij nader inzien toch maar van afgezien. Om toch een
geschreven indruk te geven doe ik het deze keer cursief. De redactie zal er wel niet blij mee
zijn, maar ik doe het toch! Ik weet niet of u het heeft meegekregen, maar er zijn dit jaar als
twee digitale clubbladen verschenen. In het eerste clubblad staat de nieuwjaarstoespraak
van de voorzitter afgedrukt, een mooie foto van onze dames van de kantine en een verslag in
schitterende bewoordingen van FP over de onderlinge wedstrijd tussen de veteranen. Een
wedstrijd, welke gespeeld werd zonder cornervlaggen, zonder scheidsrechter en zonder
grensrechters. Het ging prima. Wel speelden de teams met twaalf spelers, maar er was geen
officiële leiding, die dit kon veranderen.
In de tweede digitale editie merkte ik iets vreemds op. Ik was van plan om in het nieuwe jaar
weer te gaan trainen, maar toen ik het trainingsschema bekeek, zag ik dat Ed de Leeuw op de
dinsdag tussen 20.15 uur en 21.30 uur training geeft aan de Zondag 3 & 4. Vroeger werd
vermeld, dat hij die tijd de senioren trainde. Deze laatste tekst staat in het clubblad week
34/2017, maar sinds clubblad 35/2017 staat de nieuwe tekst. Wanneer en waar kan ik weer
gaan trainen?
De veteranen 35+ hebben verleden week woensdag vriendschappelijk gespeeld tegen het 3e
team van HYS uit Haarlem. Uitslag 1-3. Uit de basisopstelling van het Muider team kan ik
opmaken dat de leiding van de Veteranen 35+ aan de toekomst denken. Er stonden n.l.
3 spelers van de Zondag 2 opgesteld. Op deze wijze raken de spelers bekend met het
veteranenvoetbal. Jammer is wel, dat basisspelers op de reservebank kwamen te zitten. Of ze
kozen er voor om thuis op de bank te zitten. Ook jammer!
Ook wil ik aandacht besteden aan de uitdaging, die Marco Buitenweg aangaat. Hij gaat
per fiets de Alpe d’HuZes beklimmen. Dit doet hij ter herinnering aan zijn vader Ronald en
voor zijn neefje Joey. Met deze klim wil hij ook zoveel mogelijk geld inzamelen voor de
KWF Kankerbestrijding. Ik hoop, dat er binnen de club mensen zijn, die een bedrag willen
doneren. Met een bedrag koop je het risico van deze afschuwelijke ziekte , die een familie
kan treffen, niet af. Men levert echter wel een bijdrage om verder onderzoek te doen.

Gezondheid is het belangrijkste in iemands leven!
Donaties voor de klim van Marco kunnen geactiveerd worden via
de website: Stichting Alpe d’HuZes(NL).

