
                                                                     

Boer zoekt bal. 
In de voetballerij heb ik veel meegemaakt, maar ik schrok wel heel erg hetgeen een speler 
van sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 na de thuiswedstrijd tegen AH’78 in kleedkamer 
nummer 4 verkondigde. Geloof het niet of geloof het wel; hij zei letterlijk tegen zijn 
teamgenoten, die doodmoe op de bankjes zaten. Hij zei: " Ik voel mij als een boer in dit 
elftal." Ja, dat zei hij. En natuurlijk voelt een boer zich niet thuis op een kunstgrasveld, maar 
wat deze speler zei was buiten alle proporties. Hij wilde niet als rechtsbackboer en niet als 
stopperboer functioneren in een elftal, dat alles in het werk stelt om hem te gerieven. Hij 
voelt zich echt als een grote boer van het team. Wat hij met zijn teamgenoten doet, zou hij 
nooit met zijn koeien doen. Natuurlijk wil een koe met een iets grotere uier niet naast een 
koe staan met een klein uiertje, maar over het algemeen gaat het echt wel goed met de 
onderlinge verstandhouding tussen de koeien. Ook had deze speler nog een verrassing voor 
de andere spelers in petto. Volgend seizoen doet hij mee aan de Tv-serie “Boer zoekt Bal”. Ik 
hoop voor hem dat het programma veel kijkers trekt. Vooral vrouwen moeten kijken. Want 
zaterdagmiddag vond een vrouw de 1e helft niets aan, omdat deze boer in kwestie niet 
speelde. 
De eindstand van de wedstrijd gaf een juist beeld van de wedstrijd weer. De thuisploeg nam 
vlak voor de theepauze door een doelpunt van Jeroen de Schutter een 1-0 voorsprong. Vlak 
na de rust maakten de bezoekers uit Huizen de 1-1. Michele Taglialatela steunde zijn 
doelman om een hard ingeschoten bal van de doellijn te koppen en dezelfde speler maakte 
na een knappe aanval de 2-1. Getreuzel op het middenveld was de oorzaak van de 2-2. En 
met deze 2-2 was bijna iedereen tevreden. 
FvW. 

 

Wie laat er geen boer? 

 


