
Bloed, zweet en tranen 
Het was heel erg! Heel erg voor de coach van de Veteranen 1. Na de uitwedstrijd tegen 
Altius Veteranen 1 werd in de kantine veelvuldig het lied “Bloed, zweet en tranen” van 
André Hazes gespeeld. En “telkens weer” (een liedje van Willeke Alberti) zag ik bij de leider 
het bloed uit het gezicht trekken, het zweet drupte van het voorhoofd en de tranen 
spoelden onder de wimpers weg. Het geheel werd nog versterkt door de aanwezigheid van 
een kwieke bejaarde goed gekapte dame. Zij bepaalde het ritme van het gezang van  de nog 
aanwezige veteranen uit Muiden en Weesp. Deze coach heeft het veel moeilijker dan Frank 
de Boer bij Ajax. Frank stelt gewoon zijn team samen en de reserve spelers dienen op de 
bank plaats te nemen. Spelers, zoals Richairo Zivkovic, die te laat komen bij Jong Oranje of 
bij Ajax krijgen een boete en kunnen de eerste tijd een basisplaats wel vergeten. Het was 
echt een probleem voor de begeleider van de Veteranen 1 om spelers op een reservebank te 
zetten. Rondom het 3e veld op het sportcomplex Berestein in ‘s Graveland was namelijk geen 
bank te bekennen. 

Bij de amateurs zijn te weinig spelers erg, maar te veel spelers voor een wedstrijd is nog veel 
erger. Welke spelers mogen beginnen en welke spelers staan reserve? De keuzes maken 
steeds vele emoties los. Sommige spelers nemen het niet en dreigen met opstappen en weer 
andere spelers aanvaarden hun lot, maar zijn niet echt blij. En al deze gebeurtenissen 
hebben hun weerslag op de wedstrijd. Men vergeet te scoren en is ook niet bij machte om 
tegengoals te voorkomen. Het resultaat is een nederlaag. 

Altius Veteranen 1 won, na een 2-0 ruststand, de emotionele wedstrijd met dezelfde cijfers. 
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Wedstrijd winnen? Dan moet een ieder er wel achter staan! 
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