
Schrijf een stukje voor mij Franz (164).                                                      

Durgerdam!
Durgerdam aan de Zuiderzee. Jou neem ik altijd in gedachten mee. Al was ik in Azië of in 
Zwammerdam. Ik dacht steeds weer aan Durgerdam. Deze proza over het dorp langs de dijk heb ik 
altijd willen schrijven en daarom doe ik het nu dan ook.
Wat mij wel enigszins stoorde was de verkeerde benaming van het sportpark van DRC in het clubblad
van verleden week. Bij het wedstrijdprogramma van de Veteranen 45+ stond Burgerdam vermeld. Dit
is niet juist, maar ik denk dat de schrijver nog in de war was dat er pas een Mc Donald’s bij hem in de 
buurt is gevestigd.
De wedstrijd tussen DRC Veteranen 45+ en FC Weesp/SC Muiden Veteranen 45+ werd op het eerste 
veld van kunstgras onder natte omstandigheden gespeeld. Het was echt even wennen voor de 
spelers in het veld. De reservespelers hadden mazzel. Zij zaten droog in de dug-out. Waardering 
verdienen ook Hein van Kooij en Ton v.d. Heijden, die een helft vlagden. Zij werden ook nat. 
De wedstrijd ging gelijk op. Beide teams misten mooie kansen en het duurde even voordat er 
gescoord werd. De Combiploeg maakte de eerste goal. Dennis maakte een echt 3-D doelpunt. Hij 
deed er 3 keer over om de bal over de doellijn te schieten 0-1.  Tien minuten voor rust viel de 
gelijkmaken. De bal belandde rechtstreeks uit een corner achter de eerste paal 1-1 
In de tweede helft leken de gasten veel sterker en dat was ook zo. Ze verzuimden echter om de 
aanvallen in doelpunten om te zetten. Het was steeds net niet. De thuisclub deed het beter. De 
Durgerdammer Racing Club scoorde nog twee keer en daardoor werd de eindstand 3-1.
Een compliment gaat uit naar Harry, die de moeilijke taak als doelwachter op zich nam. En het mag 
ook wel eens vermeld worden dat de scheidsrechter goed floot.
FvW

Er zijn genoeg verhalen over de Zuiderzee!

  



Herinnert u zich deze nog!

De Kapel in Durgerdam!


