
Grenzeloos. 

Het is gewoon zo. Er was een grenzeloos vertrouwen in mensen, die zich opgeven om als assistent-
grensrechter de veteranen te ondersteunen. Mensen, waar men echt vertrouwen in had. Daarom 
was het een teleurstelling, dat de coach van de Veteranen 1 reserves in moest zetten om te 
vlaggen. Eén van de vaste grensrechters lag nog op bed toen hij gebeld werd. De ander kon alleen 
maar scheef vlaggen, omdat hij een verschoven rugwervel heeft. En scheef vlaggen mag niet bij het 
veteranenvoetbal. 

En natuurlijk. Dit zijn nog maar grensgevallen binnen het veteranenvoetbal. De opkomst van 
spelers is een probleem. Ergens is het wel te begrijpen. Ze worden thuisgehouden door een vrouw, 
die zegt "ik houd van jou." Ze moeten als leider mee met een team waarin een zoon of dochter 
speelt. Problemen waarmee de coaches van de veteranen geconfronteerd worden. 

Afgelopen zaterdag speelde de Veteranen 1 uit tegen VOP in Amersfoort. Het was weer een heftige 
strijd voor het team uit Muiden/Weesp. Binnen 16 minuten was het al 2-0 in het voordeel van de 
thuisclub. Falend verdedigen was de oorzaak hiervan. Maar niet alleen de verdediging faalde, de 
aanval ook. Kans na kans werd om zeep geholpen. Zelfs een terecht toegekende strafschop werd 
niet benut. Ruststand 2-0. 

Na de theepauze werd Erkan ingezet. En het succes was daar. Hij maakte in de 47e minuut 2-1. 
Hoop gloorde aan de zonnige horizon voor de bezoekers. Maar de zon werd enigszins verduisterd 
door een treffer van VOP 3-1. Huilen stond nader dan het lachen bij de spelers uit Weesp, Muiden 
en omstreken. De tranen werden echter gedroogd en onder leiding van aanvoerder Robert 
Mansvelder (the man who did it on his own way) zorgden de bezoekers, dat ze niet met een 
nederlaag naar huis reisden. Een rommelig doelpunt van Erkan en een mooi doelpunt van Patrick 
Pieterse zorgden voor een 3-3 eindstand. 

Tot slot moet nog wel benadrukt worden dat de scheidsrechter, zijn assistenten langs de lijn en de 
spelers van VOP een compliment verdienen voor hun sportieve optreden. Waarvan acte! 

FvW 

Grenzen dient men af en toe te overschrijden! 


