
Schrijf een stukje voor mij Franz (128).  

 
Balletje komt zo. 

Het balletje komt zo. Dat is een belangrijk onderdeel van het spelletje dat voetbal genoemd 
wordt. Gewoon de bal naar een medespeler plaatsen met als uiteindelijk doel te scoren in 
het vijandelijk doel. Hoe men scoort is niet zo belangrijk. Het mag met ieder deel van het 
menselijk lichaam. Ook mag men gebruik maken van een tegenstander. Als de bal maar in 
het net belandt. En dan wel aan de binnenkant van het houtwerk natuurlijk. 
Maar voor de spelers van Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ is het allemaal niet zo 
eenvoudig. Ze zijn waarschijnlijk te sociaal opgevoed. Een andere verklaring kan ik niet 
vinden voor het feit dat ze iedere keer de bal naar een tegenstander plaatsen. Als 
toeschouwer ga je ervan uit dat er een nieuwe aanval opgezet wordt. Nou vergeet het maar! 
Ze doen eerder mee aan een aanval van de tegenstander dan aan een aanval van het eigen 
team. Zo ook in de thuiswedstrijd tegen Sc Badhoevedorp. 
Voordat de wedstrijd begon werd er samen met de teams op het kunstgrasveld een minuut 
stilte in acht genomen om het verlies van Timon Demmers te herdenken. Deze speler van de 
Zaterdag 2 vertrok op 28 januari 2019 voor een lange reis zonder einde. Beide thuisteams 
speelden met rouwbanden om. Het gebeuren bezorgde een hoop aanwezigen koude 
rillingen. Rillingen die nog een extra accent kregen door de harde zandstorm. 
 
Het vertoonde spel van de 45+ veteranen was niet om aan te zien. De thuisclub kwam nog 
wel met 1-0 voor door een goed benutte strafschop van Sander Bos, maar de rust brak bij 
een 1-4 stand aan. In de tweede helft kregen de gastheren nog een sprankje hoop door een 
fraaie goal van Patrick Pieterse. Maar het was vergeefse hoop. De wedstrijd eindigde bij een 
3-9 score. Oh ja! Jeroen Scholte zorgde voor de derde thuistreffer. 
FvW.  

Tranen in de ogen komen niet alleen door een harde wind! 

 


