
Schrijf een stukje voor mij Franz (27) 

 

 
Dol Fijn 

  
Ik vind het altijd dol fijn om in de rust en na de wedstrijd te luisteren naar de onderlinge 
gesprekken van de spelers van de Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+. De één beweert dat de 
ander het anders had moeten doen en vervolgens beweert een ander weer dat er in het veld 
beter naar elkaar geluisterd moet worden. Het zijn natuurlijk waarheden als een koe, maar ik 
vraag me altijd af waarom de spelers het in een kleedkamer wel weten en op het speelveld 
niet. Ook het onderling verwijten van de linies binnen het elftal kan ik niet uitstaan en daar 
wil ik in de volgende wedstrijd verandering in aanbrengen. De uitstekende doelman zet ik in 
de spits, de backs worden aanvallende middenvelders, de laatste man wordt de voorlaatste 
man en ik denk er nog even over na wie ik het doel laat verdedigen. Ook wil ik de spelers een 
vingertaal leren. Eén vinger omhoog betekent dat de speler aanspeelbaar is. Twee vingers 
omhoog betekent dat hij de bal niet wil hebben en de duim omhoog geeft aan dat iemand het 
leuk vindt. En als een speler een hele hand omhoog steekt betekent dat hij aan de overkant 
staat. Er zijn nog veel andere manieren om een team beter te laten spelen, maar daar wacht ik 
nog even mee. 
In de uitwedstrijd tegen MSV’19 op het tweede drassige grasveld van het sportpark Holland 
in Montfoort was de thuisclub echt het betere team. Goed combinerend trok de ploeg richting 
het doel van de bezoekers. Voor de theepauze werd het overwicht in een 1-0 stand uitgedrukt 
en na de rust maakte de ploeg nog 2-0. Na de rust bood de tegenpartij uit Weesp en Muiden 
wel meer tegenstand, maar voor hen bleef het 0 en nog eens 0. 
Maar ik weet bijna zeker dat het de volgende wedstrijd beter gaat. 
FvW. 
 

Winnen is leuker dan verliezen! Toch? 
 

 

 


