
Schrijf een stukje voor mij Franz (74)  

 

Eenzaam 
Eenzaam, maar niet alleen. Sake v.d. Kloet, de assistent-coach van der Veteranen 35+, zat na 
de wedstrijd IJsselmeervogels Veteranen 35+ tegen Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ heel 
alleen met een volle krat Hertog Jan aan een tafeltje voor de kantine van de thuisclub maar 
te wachten totdat er iemand van zijn team opkwam dagen. Het duurde wel zeker twee uur 
voordat er iemand kwam. Al die tijd hadden de spelers en andere begeleiding van de 
bezoekende club samen met de spelers van IJsselmeervogels nabij de kleedkamers samen 
een biertje gedronken en broodjes met zalm gegeten. De thuisclub vierde de overwinning en 
de spelers van Fc Weesp/sc Muiden vierden hun 2-1 nederlaag. 
En dat vieren mocht echt. De Veteranen 35+ speelde met een hoop gasten. Spelers van de 
45+ en een speler van de Zondag 3. Een compliment voor de inzet van dit team, met Johan 
Koningen als uitblinker op doel. In de eerste minuut van de wedstrijd leek het er echter niet 
op dat de wedstrijd zo gelijk zou opgaan. IJsselmeervogels scoorde vrijwel direct na de aftrap 
de 1-0. De bezoekende club herstelde zich echter kranig. Natuurlijk kreeg de thuisclub nog 
wel een paar kansen, maar het team slaagde er niet om te scoren. Ruststand 0-1. 
Na de rust een vrijwel gelijk spelbeeld. Fc Weesp/sc Muiden werd zelfs iets sterker en kreeg 
dan ook meer kansen dan voor de theepauze. Dit resulteerde in de gelijkmaker, die gemaakt 
werd door Arnold de Jong. Het publiek zag de tranen in de ogen van de spelers. Zo ontroerd 
waren ze door deze goal. En misschien eindigde het duel nog wel gelijk. Maar daar stak de 
scheidsrechter een fluitje voor. Ondanks het vlaggen van de uitstekende assistent-
scheidsrechter Dennis Huitema voor buitenspel, keurde de referee het doelpunt, dat 
vervolgens gemaakt werd, goed en wees naar het midden. De wedstrijd eindigde door deze 
arbitrale blunder met een 2-1 stand en het mooie is wel, dat na de wedstrijd dit resultaat 
samen gevierd werd. Er werd hierbij niet gedacht aan die eenzame man aan het tafeltje.  
FvW.  

Eenzaamheid geschiedt doordat anderen je alleen laten zitten! 
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