
Schrijf een stukje voor mij Franz (7). 

                                                                      
Cijfers 

Normaal ben ik niet zo gek op cijfers. Natuurlijk weet ik dat ze nodig zijn om een getal, een 
bedrag, een uitslag en om de tijd weer te geven. Neem nu de uitslagen van de Fc Weesp /Sc 
Muiden Veteranen 35+. De eerste competitiewedstrijd wonnen ze met 4-2= 2. De tweede 
match eindigde in een 3-3=0. En laat het in de derde wedstrijd thuis tegen Desto Veteranen 
35+ 4-4=0 worden. Gelukkig wordt de 0 door de KNVB in 1 punt omgezet en de 2 in 3 
punten. Het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten van de Vet. 1 tot nu toe is, als ik goed 
gerekend heb, 5 punten. Echt. Ik krijg er een punthoofd van. 
Hoofdpijn krijg ik als ik kijk wat er op de groene kunstgrasmat gebeurt. Een thuisclub, die een 
warrige speelstijl laat zien. Een houding, welke men zich niet kan veroorloven tegen een 
goede tegenstander als Desto uit Vleuten. De bezoekers toonden een spel vol gevaar vanuit 
hun voorhoede en een degelijke opstelling van de verdediging. Het middenveld fungeerde als 
een baldoorgeefluik, zoals ik alleen nog bij de Febo in Hilversum heb gezien. Maar daar ging 
het om gehaktballen. Dit even terzijde. 
Weesp/Muiden nam wel binnen twee minuten na het beginsignaal van de degelijk leidende 
scheidsrechter door Erkan Yilmaz een 1-0 voorsprong. Via een buitenspeldoelpunt werd het 
1-1. Door deze goal kreeg Desto zoveel zelfvertrouwen dat het even later 1-2 werd. Vlak voor 
het rustsignaal zorgde Arsim Hamiti voor een rustige rust 2-2. 
De tweede helft gaf een goed beeld van het vermogen van het thuis spelende team. Het werd 
2-3 en via de snelle rechtsbuiten 2-4. De strijd leek gestreden en bij sommige thuisspelers 
ging het hoofd hangen. Totdat! Totdat de oproep tot gebed in de nabij gelegen Moskee de 
spelers wakker maakte. Dwight Loy en Michele Taglialatela scoorden en de eindstand werd 
daardoor 4-4. . 
FvW. 
 

Sommige mensen hebben niet eens het geduld om tot 10 te tellen! 
 

 


