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Gatenkaas! 
 

Het is wellicht wel eens eerder gebeurd, dat als men de doelpunten, gemaakt tijdens een wedstrijd, 
bij elkaar optelt men ook het kleedkamernummer van een bezoekende club weet. Dit gebeurde ook 
bij de wedstrijd s.v. Diemen Veteranen 45+ tegen Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+. Op veld 
nummer 3 vielen 10 goals en natuurlijk raadt u het al. De gasten zaten in kleedkamer nummer 10 en 
dit nummer bracht de Vechtse Combinatie niet veel geluk. 

Het was een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft ging de strijd gelijk op en de bezoekers 
kwamen binnen twee minuten op een 1-0 voorsprong. De schutter Michele rende van blijdschap 
huppelend terug naar de middenstip. Onder een zalig zonnetje ontspon zich een echte strijd met 
kansen voor beide teams. Diemen maakte halverwege de helft gelijk. Uit een onnodige weggeven 
hoekschop ontstond de 1-1 en erg sneu voor de bezoekende ploeg was de 2-1, welke vlak voor rust 
tot stand kwam. 

Wat er in kleedkamer nummer 10 tijdens de rust gebeurde is nog steeds onduidelijk. Het gerucht 
gaat dat de assistent-scheidsrechter een paar plakken gatenkaas, gekocht bij Kaashandel Rita Kop op 
het Vestingplein te Muiden, had uitgedeeld. En vooral de verdedigers van het team hadden 
smakkend van de kaas genoten. Maar nogmaals. Het is een gerucht! 

De tweede helft was vreselijk voor de gatenkaasvreters en hun vaste supporters. Het ene doelpunt 
na het andere viel achter de kansloze doelman. De verdediging en niet alleen de verdediging was een 
gatenkaas. Of de kaas gemaakt was van koeien- of geitenmelk is niet bekend, maar de geluiden, die 
na iedere goal over het veld klonken, konden van beide dieren zijn. Misschien was het wel een mix 
van beide melksoorten? Oh, ja! De eindstand was en is 9-1, maar dat had u waarschijnlijk al 
uitgerekend. 

FvW  

Gaten laten vallen is echt niet bevorderlijk voor het 
spelniveau! 

 

                            



Herkent u deze nog! 
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