Schrijf een stukje voor mij Franz (35)

Bijziend
Op de laatste dag van april 2016 (Ex-Koninginnedag) ging ik met mijn oude
autootje naar het sportcomplex van Fc Weesp om naar de wedstrijd
Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 45+ tegen Real Sranang Veteranen 45+ te
kijken. Het duel voltrok zich op het tweede kunstgrasveld van het complex. Ik
was aanwezig om eens te bekijken of er nu veel verschil tussen de Veteranen
35+ en de Veteranen 45+ is. Ik zie u al denken! Dat is toch 10 jaar? Maar, dat
bedoel ik niet. Ik wilde met eigen ogen zien wat het verschil in speltype zou
zijn. Qua type spelers was het verschil klein. De voorstopper leek op de
voorstopper van de 35+, voor de middenvelder gold hetzelfde en de invallermiddenvelder annex spits leek ook sprekend op die van de 35+. Deze laatste
speler kreeg de ballen zowel van zijn eigen- als van de tegenpartij toegespeeld.
Waaraan dat nou lag weet ik echt niet. Real Sranang scoorde de 1-0 en de
thuisclub maakte via een schitterende kopbal van Rob de Vries gelijk 1-1. En
toen was het rust.
Na die rust kreeg ik pas door waarom sommige spelers zo op die spelers van de
35+ leken. Ik kwam er achter toen ik tegen mijn voetbalmaatje zei, dat een
speler van de thuisclub een vrije trap zo slecht nam. Hij moest lachen. Dat is de
tegenpartij man, zei hij hoofdschuddend. En toen had ik het door. Ik had de bril
van mijn vrouw op. Snel haalde ik een reservebril uit de auto, zette de bril op
en kreeg een geheel andere kijk op de wedstrijd. De Veteranen 45+ speelde
met drie spelers uit de Veteranen 35+. En toen zag ik ook dat de ploegen na de
rust van speelhelft hadden gewisseld.
De bezoekers scoorden vlak voor tijd 1-2 en Arnold de Jong maakte een minuut
later heel beheerst de 2-2. Deze stand was een goede afspiegeling van het
vertoonde spel. En Real Sranang werd door het behaalde punt kampioen van dit
seizoen.
FvW

Real Sranang. Fersteri met het kampioenschap!

