
Schrijf een stukje voor mij Franz (97) samen met Robert M (4). 

                                                                                                

Bosnische Pressie met Turkse Glans. 
Afgelopen zaterdag heeft Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 35+ in het verre De Meern een 
wedstrijd gespeeld zonder hun Mental Coach. Toch hadden ze het vermogen om 
overeind te blijven. Hierbij volgt het verslag van een team met Bosnische, Italiaanse, 
Nederlandse (Ja! Ook iemand uit de Pijp), en Turkse invloeden. 
 
Zaterdag 17 februari 2018 mag een zonnige dag genoemd worden. Zat er 's morgens 
nog ijs op de autoruiten, de 35+ veteranen van SC Muiden/FC Weesp konden 's middags 
zonder te krabben vertrekken. De uitwedstrijd in De Meern moest om 14.40 uur 
beginnen, dus de zon had haar hoogste punt al gehad. Het kunstgras straalde nog enige 
warmte terug waardoor er een aangename temperatuur heerste op de velden van V.V. 
De Meern. De klassieke uitspraak van Marc van de Mortel was dan ook terecht: "Lekker 
voetbalweertje, man!" Zo zag het er allemaal vredig en veelbelovend uit met als enig 
klein nadeeltje dat de kleding niet in kleedkamer 17 achter kon blijven. Alles moest mee 
naar het veld want 20 kleedkamers blijken bij De Meern simpelweg niet genoeg. Als 
achtergrondinformatie valt nog te melden dat de thuiswedstrijd tegen De Meern in 
oktober 2017 al met 3-0 was gewonnen. Al hebben de Muider/Weesper veteranen nog 
niet met grotere verschillen gewonnen; die 3-0 was zéker geen makkie! Daarom waren 
niet alle veteranen vooraf gerust op een vanzelfsprekend goed resultaat. Daarnaast was 
uit wel ingelichte bronnen vernomen dat de collega's uit Woudenberg er bij De Meern 
schandalig in zijn gefloten. Van onderschatting en gemakzucht mocht dan ook geen 
sprake zijn. 
Aanvoerder Robert Mansvelder verloor de toss wat resulteerde in het feit dat de 
Muiden/Weesp keeper Dennis Huitema begon met tegen de laagstaande zon in te kijken. 
Wellicht was het zelfde resultaat bereikt als de toss was gewonnen? In elk geval mocht 
Muiden/Weesp aftrappen. En bij dit initiatief bleef het niet. Muiden/Weesp wilde naar 
voren, dat was duidelijk. Het De Meernse doel werd telkens gezocht al was het wat 
moeizaam om echt grote kansen te creëren. Redelijk vroeg in de eerste helft veroverde 
onze Italiaanse loper op het middenveld, Michele Taglialatela, de bal op eigen helft. En 
op dergelijke momenten bleken de veteranen van De Meern het meest kwetsbaar. 
Michele nam de bal mee over de middenlijn en zag onze Turkse topscorer Erkan Yilmaz 
iets links van het midden scherp opkomen. Hij schoof de bal keurig in de loop van Erkan 
waarmee hij tevens de keeper van De Meern dwong zijn doel uit te komen. Met een 
prachtig Turks, glanzende curve wist Erkan deze kans te verzilveren; 0-1! 
Muiden/Weesp bleef het initiatief houden gedurende de 1e helft. Hoewel De Meern 
gevaarlijk counterde, waren de beste mogelijkheden voor de blauw-witten. Na hard 
werken en het passeren van een oranje verdediger gaf onze Turkse rechtshalf Mehmet 



Ulas een prachtige voorzet. Beide Muiden/Weesp spitsen - Erkan Yilmaz en Erik Meijerink 
- kwamen bij de bal en hadden het voor het intikken omdat de keeper van De Meern nog 
in de andere hoek stond. Helaas... De spitsen liepen elkaar in de weg waardoor de bal 
slechts geschampt werd en naast stuiterde. Een enorme kans op de 0-2 werd dus niet 
benut. En dat is gevaarlijk want de tegenstander houdt dan hoop. En terecht want 3 
minuten voor rust kreeg De Meern in één van hun schaarse aanvallen de bal voor het 
doel van Muiden/Weesp. In een kluts viel die voor de voeten van een oranje 
middenvelder... Hij had hem voor het inschieten... Gelukkig voor Muiden/Weesp schrok 
deze middenvelder van De Meern kennelijk van zijn kans, want hij peerde de bal 
huizenhoog over! Zo werd met een 0-1 voorsprong de rust bereikt. 
 
Het weer was dusdanig fijn dat de blauw-witten geen thee zijn gaan halen bij de 
kleedkamer-en-thee-dames van De Meern. Er werd weldadig gezonnebaad op het 
aangename kunstgras. Maar ja, ook aan die gezelligheid komt een eind. Met enige 
tactische wissels door de coach Laurens Verwilligen begon Muiden/Weesp aan de 2e 
helft. 
In die 2e helft bleef Muiden/Weesp het initiatief pakken al leek De Meern iets meer grip 
te krijgen op de wedstrijd. Het was dan ook schrikken toen Muiden/Weesp voor 10 
minuten met 10 man moest spelen als gevolg van een nogal zwaar gegeven gele kaart. 
Begon daar de eventueel verwachte actie van de scheidsrechter om De Meern naar de 
overwinning te fluiten? Hoe dan ook; niet bij de pakken neer zitten, ook niet zeuren, maar 
door voetballen. En dat lukte behoorlijk al werd het spel wat slordig. Ook met 10 man 
kreeg Muiden/Weesp kansen. Na een prachtige diagonale pass vanuit de rechter zone 
kreeg Gary Person de bal op links. Hij gaf een splijtende pass door het strafschopgebied 
van De Meern. En onze Bosnische spits Arsim Hamiti - die eind 1e helft al was ingevallen 
- schoot de bal strak in. Maar oh wat een droefheid! De grensrechter van De Meern 
vierde vlaggetjesdag waarop de scheidsrechter resoluut floot voor buitenspel van Gary. 
Ondanks dat er minimaal 5 verdedigers van De Meern voor hem stonden. Wederom 
moest er geslikt worden en was door voetballen het devies. Na nog enkele wissels met 
het oog op het forceren van de 0-2, was er weer een schermutseling waarbij de 
scheidsrechter het voordeel gaf aan De Meern. De opvolgende vrije trap leverde de toch 
verrassende 1-1 op als gevolg van een dekkingsfout rechts achterin. Muiden/Weesp 
moest deze bittere pil slikken en voelde de kampioensaspiraties even diep in de 
schoenen zakken. Wederom was niet zeuren en door voetballen het devies. En wederom 
werden er tactische wissels toegepast. En wederom bleef Muiden/Weesp de meest 
aanvallende ploeg. Dat resulteerde al gauw in opnieuw een kans voor onze Bosnische 
spits Arsim, die de bal behoorlijk inschoot. Helaas werd de bal geraakt waardoor de 
keeper van De Meern het minder moeilijk had. Sterker nog, de keeper haalde de bal 
achter de paal, dus achter de lijn weg. Witte mouwen gingen de lucht in, maar alweer 
reageerde de scheidsrechter direct op het optreden van de grensrechter van De Meern 
bij wie het vlaggen van een hobby in een passie was omgeslagen. Pijnlijke beslissingen 
op zaterdag de 17e, die Muiden/Weesp 2 zuivere doelpunten door de neus boorden, 
hebben in het verleden vaak aanleiding gegeven tot pogingen om de scheidsrechter 
verbaal te overtuigen van zijn misvattingen. En deze acties hadden vaak weer het gevolg 
dat de spelers onderling ook elkaar subjectieve waarheden toespeelden waardoor het 



voetballen tijdens het voetballen slechts bijzaak werd. Maar tegen De Meern niet. Nou ja, 
veel minder. Muiden/Weesp bleef voetballen en kreeg loon naar werken toen Mehmet 
Ulas de Turkse glans in deze wedstrijd definitief liet overheersen. De 1-2 was gemaakt! En 
nu niet meer weggeven natuurlijk. Gelukkig lukte dat, al waren er zeker nog 
mogelijkheden om de score uit te bouwen. 
Maar hoe moeizaam ook, weer 3 punten zijn behaald. En omdat de wedstrijd van de 
grote concurrent (SC AH'78) afgelast was, hebben de 35+ veteranen van Muiden/Weesp 
de koppositie weer te pakken. Het team met de meest oprechte grensrechter in de 
persoon van Jan Meester. Het enige team in de competitie met een "coördinator 3e helft" 
in de persoon van Sake van de Kloet. SC Muiden/FC Weesp veteranen 35+ is een 
bijzonder team. En dat is het! 
Robert M. 
 

Overeind blijven is belangrijk! 
Zachovaná je dôležité! 

Conservato è importante! 
Korunmuş önemlidir! 

 
 

 

 
 


