
Schrijf een stukje voor mij Franz (175).                                             

 
Bal gemist!

Op zaterdag 10 oktober 2020 speelde de FC Weesp/SC Muiden Veteranen 45+ tegen AS’80 
Veteranen 45+. Het was een enerverende wedstrijd op het verste liggende kunstgrasveld van het 
Sportpark Klein Brandt in Almere. Het was moeilijk om het sportpart te betreden. Er werd 
gecontroleerd of men werkelijk bij een bezoekend team hoorde. Spelers, leiders, grensrechter en 
watertasdrager mochten aanwezig zijn. Supporters niet. Een man uit Engeland had het geluk dat hij 
ook naar de wedstrijd mocht kijken. Maar een niet spelende speler, en nog wel een inwoner van 
Almere, mocht niet het sportcomplex op. Hij kon achter een hekwerk iets van de wedstrijd bekijken. 
Verdrietig denk ik dan ook terug aan de wedstrijden waarbij wel supporters aanwezig mochten zijn. 
Toen het wel mocht, interviewde ik een vriendin van één van de spelers van de Vechtboys. Ze 
vertelde mij dat haar vriend op het veld beter was dan op een matras. Op het veld scoorde hij, maar 
in bed miste hij iedere voorzet die zij gaf. Hij toonde dan echt geen ballen.
Maar nu even de wedstrijd. De bezoekers kwamen al in 2e minuut op een 0-1 voorsprong. De 
ongetrainde Jeroen scoorde via een fraaie kopbal. Door een misverstandje in de verdediging van de 
Vechtboys werd het 1-1. Deze stand was echt niet terecht want de bezoekende club was veel sterker.
En het kon dan ook niet uitblijven dat de ruststand 1-4 werd. Erik maakte de 1-2, René na twee 
strafschoppen 1-3 en Shafik benutte een fraaie voorzet van Robert 1-4.
De tweede helft was echt niet om aan te zien. De gastheren maakten dankbaar gebruik van de fouten
van hun tegenstanders. Het werd 2-4 en 3-4. Maar, toen de overigens goed leidende scheidsrechter 
wat tijd wilde rekken, maakte Jeroen via het hoofd 3-5. En dat werd de eindstand. Na het laatste 
fluitsignaal van de wedstrijd kregen sommige spelers tranen in de ogen en vervolgens begon het ook 
nog te regenen. Het was echt een vochtig einde van de wedstrijd.
FvW

Tranen met tuiten doen een wedstrijd sluiten!



Herinnert u zich deze nog!

Hij is bij de hand voor een lekke band!


