
Schrijf een stukje voor mij Franz (179) 

De beer gaat los.
Op zaterdag 25 september 2021 speelde FC Weesp/SC Muiden Veteranen 45+ uit tegen hun 
leeftijdsgenoten van TOV in Baarn. Hoewel! Leeftijdsgenoten? Er speelden zeker twee spelers in het 
thuisteam, die over vijf jaar 45 worden en er speelde een dame mee in de tweede helft. Tijdens de 
eerste helft stond ze te vlaggen, maar na de rust betrad ze het speelveld.
Vermeld dient te worden dat Hein van Kooij als supporter in de dug-out zat. Om trieste reden was hij 
uit Frankrijk naar Muiden gereisd en volgende week rijdt hij weer 1100 km naar het zuiden van 
Frankrijk. 
De beste man bij de bezoekers was doelman René. Hij verrichtte tal van reddingen, maar kon toch 
niet voorkomen dat TOV in de 18e minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Het spel ging heen en weer 
en in de 24ste minuut scoorde Erik fraai met het hoofd 1-1. Mark gaf de fraaie voorzet. En het dient 
geschreven te worden dat men tijdens de wedstrijd kon zien wie zich voor de wedstrijd warm had 
gelopen en wie niet.
Een kwartier voor rust kwam de Vechtcombinatie op een 1-2 voorsprong door een goal van Erkan.
Hij benutte een fraaie voorzet van Erik.  Na 40 minuten spelen floot de thuisscheidsrechter voor de 
rust.
Na de rust kwam de dame in de wedstrijd en er waren vele spelers van FC Weesp/Sc Muiden, die 
haar wilde dekken. Dit was ook de reden dat de aandacht even weg was en de thuisclub op 2-2 
kwam. Het was echt een rommelige tweede helft. TOV profiteerde optimaal van het thuisfluiten van 
de scheidsrechter en het thuisvlaggen van de grensrechter. Het werd 3-2 en via een goed genomen 
strafschop 4-2. Marco zorgde voor de 4-3 eindstand. Zijn voorzet vond geen medespeler, maar wel 
het net. 
Het hoogte punt van de wedstrijd was wel de overtreding van de dame op Erkan. Hij werd door haar 
onderuit geschoffeld en ze viel boven op hem. 
FvW.



Herinnert u zich deze nog!

Erkan kan er wat van!


