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April de Eerste 

Normaal heb ik op de eerste dag van een maand niet het gevoel dat ik niet geloofd word. Ik 
word gewoon serieus genomen als ik wat zeg of een stelling wereldkundig maak. Maar op de 
eerste dag van de maand April ligt dit toch wat anders. Er worden bewijzen verwacht over 
hetgeen ik beweer. Laat maar zien of het waar is wat je zegt. Het gevolg is dat ik gewoon op 
die dag mijn mond houd. Ik houd mijn zachte volle lippen gewoon op elkaar. Ademhalen doe 
ik via mijn onthaarde neusgaten en dat is het dan wel. 
En nu de wedstrijd sc Muiden/Fc Weesp Ve 35+ tegen Zuidvogels Ve 35+ uit het verre 
Huizen. Deze wedstrijd werd gespeeld op het 1e veld (hoe kan het ook anders) van het 
sportcomplex op de Bredius. De leiding van de wedstrijd was in goede handen van een door 
de VE 45+ afgestane speler en hij werd geassisteerd door een  ervaren rot in het vak met een 
vlag aan de Muider kant en natuurlijk ook door iemand uit Huizen met een vlag. Deze man 
vlagde als het gevaarlijk werd voor zijn team en soms als er een spelregel overtreden werd. 
De thuisclub nam een 1-0 voorsprong door een schot van de lepe linksbuiten, die de bal via 
het hoofd van een tegenstander tegen het net deed belanden. Even later scoorde dezelfde 
speler, nadat hij een paar goede kansen gemist had, de 2-0. De voorsprong werd verder 
vergroot door een prachtig doelpunt van een middenvelder van Italiaanse afkomst. Prima 
Bella! De stand  werd daardoor 3-0. Vlak voor rust viel er nog wel een tegengoal en daardoor 
brak de theepauze met een 3-1 stand aan. 
In de tweede helft kregen de gastheren het heel moeilijk, doch zij stonden de tegenpartij 
maar één keer toe om te scoren. Eindstand derhalve 3-2. 
En dan denkt men dat alle spelers van sc Muiden/Fc Weesp door hebben dat ze gewonnen 
hebben. Vergeet het maar! Een speler kwam heel teleurgesteld van het veld omdat hij dacht 
dat het team gelijk gespeeld had. En toen hem verteld werd dat ze gewonnen hadden, riep 
hij “1 April!”. Pas veel later kon de leiding hem duidelijk maken dat de eindstand echt 3-2 en 
niet 2-2 was geworden. 
FvW 

Na 1 April doe ik weer wat ik wil!  

 


