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Een  goed begin! 
Het seizoen 2017/2018 is afgelopen zaterdag voor de veteranen van FcWeesp/sc Muiden 
35+ goed begonnen. De wedstrijd tegen Zuidvogels Ve35+(2) eindigde in een overwinning 
voor de ploeg uit de mooie Vechtstreek. De spelers van het bezoekende team belandden via 
een omleiding het sportpark Wolfskamer, maar zij waren op tijd aanwezig voor de wedstrijd. 
Dit kan niet geschreven worden over de spelers van de thuisclub. De wedstrijd begon een 
klein half uur later doordat een paar spelers nog niet aanwezig waren. Achteraf gezien was 
dit latere begin de reden dat een deel van de tweede helft onder droge 
weersomstandigheden gespeeld kon worden. Daarvoor was het kletsnat. Alleen tijdens de 
rust hadden de spelers geen last van de regen, maar toen zaten ze in de kleedkamer. 
Het combiteam begon de wedstrijd met een nieuwe speler en een paar spijtoptanten. 
Ongetwijfeld weet u als lezer wat spijtoptanten zijn. Dat zijn mensen, die spijt hebben dat ze 
iets of iemand verlaten hebben. Bijvoorbeeld een tante. Maar dat is een heel ander verhaal. 
 
De thuisclub nam na 10 minuten spelen een 1-0 voorsprong. Dit kon gebeuren doordat de 
laatste man van de bezoekende club door het natte echte gras weggleed.  Erkan maakte 10 
minuten later gelijk 1-1.  Onze nieuwe aanwinst Eric zorgde voor de 1-2 ruststand. 
De tweede helft was maar nog net begonnen toen Michele  het 3e doelpunt scoorde voor 
het blauwwitte team 1-3. Hij sprong een gat in de lucht en hij leek wel een vogel, die naar 
het zuiden vloog. Mark v.d. Mortel rondde een fraaie pass op de enige juiste wijze af 1-4. En 
toen was het bekeken, dacht men. Zuidvogels was het hier niet mee eens. Het werd 2-4 en 
3-4. Arjen zorgde er echter voor dat Fc Weesp/sc Muiden met een 3-5 via een omleiding 
naar huis konden gaan. 
FvW     

Ook via een omweg kan men geluk vinden! 
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