
Schrijf een stukje voor mij Franz (113). 

  

De eerste helft 

Wat was het afgelopen zaterdag gezellig in en rondom de kantine van sc Muiden op het 
Bredius Sportpark in Muiden. Er waren drie thuiswedstrijden op het sportcomplex.  De 
Veteranen 35+ speelde tegen De Zuidvogels HSV op het eerste veld. In de eerste helft ging 
het gelijk op 1-1, maar uiteindelijk kreeg het team een pak slaag om de oren. De eindstand 
was 1-5 en daardoor was de stemming in kleedkamer 1 bedrukt en grimmig. 
De Veteranen 45+ speelde een uitstekende eerste helft op hetzelfde veld als hun jongere 
collega’s. De thuisclub was oppermachtig en speelde AFC helemaal van het veld af. De ene 
goal was nog mooier dan de andere goal. De ploeg speelde echt voetbal. Daarom brak de 
rust dan ook aan bij een 5-0 stand. Wat was de stemming in kleedkamer 3 geweldig. Er werd 
geproost met bekertjes thee en zelfs de rokers bleven even zitten om hun voldoening te 
bespreken met de teamleden, die niet roken. Het was echt prachtig om deze veteranen te 
zien genieten van de door hun gespeelde eerste helft. De tweede helft was echt vreselijk om 
aan te zien. Natuurlijk kreeg sc Muiden /Fc Weesp Veteranen 45+ nog een paar kansen, 
maar de tegenstander werd sterker en sterker. Dit resulteerde dan ook in een 1-4 
overwinning in de tweede helft voor AFC. En als u de standen van de eerste helft en tweede 
helft bij elkaar optelt, weet u ook de eindstand. Het werd uiteindelijk 6-4. Maar de schrijver 
van dit stukje gaat voortaan in de rust naar huis. Natuurlijk mist hij dan de derde helft. Maar 
ja: het zij zo! 
Trouwens. De Zaterdag 2 speelde ook thuis tegen DVVA. De wedstrijd eindigde op het 
kunstgrasveld in een 5-2 stand. Ik heb van horen zeggen, dat de stemming daarna ook goed 
was. Er werd gezongen en zelfs geluisterd naar het vals gezongen optreden van een 
Sc Muiden coryfee. 
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Vals zingen is niet erg, maar vals spelen wel! 

 
De 45 plus veteranen zijn in hun sas door de gekregen tas. 

Erik. Bedankt! 

 


