
Schrijf een stukje voor mij Franz (95).  

        

Het Praathuis 
Vroeger keek ik vaak naar de Fabeltjeskrant van meneer de Uil. Ik kon echt genieten van de 
onderwerpen en het gelul in het praathuis. En Bor de Wolf was mijn lievelingsfiguur in de 
serie. De reden waarom ik dit schrijf, is het gebeuren op het 3e kunstgrasveld van het 
sportcomplex van Fc Weesp. Tijdens de wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ tegen 
Eminent Boys Veteranen 35+ werd er vooral door de thuisclub geouwehoerd. Het was 
gewoon niet normaal meer. Ik zag langs de lijn, dat sommige bejaarde kijkers hun 
gehoorapparaten uitzetten. En waarom was dat gelul nodig? Geef je medespelers een hint 
als een tegenstander in de rug staat. Neen, nu ging het alleen maar over het feit dat het spel 
niet goed was. Na een kwartier spelen wilde een middenvelder van de thuisclub al het veld 
verlaten. Dat doe je toch niet. Het voerbal was echt niet om aan te zien. De bezoekers 
profiteerden van de thuismalaise door na 10 minuten spelen te scoren 0-1. En toen was de 
woordenstroom helemaal niet meer te stoppen. De coach van het combiteam greep in. Hij 
wisselde een speler en invaller Mehmet scoorde gelijk de gelijkmaker 1-1. Hetzelfde 
gebeurde na een tweede wissel. Arsim stond maar net op zijn positie en maakte direct de 1-
2. Even werd het stil. 
Na de rust was de thuisclub sterker en dat resulteerde in de 2-2 door een schitterende goal 
in eigen doel van Marco Daalman. Dat gaf Eminent Boys extra kracht en hun linksbuiten 
scoorde in de 72ste minuut de 2-3. Dit werd toch een beetje te gek. Gary begreep dat en 
maakte fraai de 3-3. Deze stand leek de eindstand te worden. Totdat. Totdat een speler van 
de tegenstander de bal met de arm uit het doel sloeg. Mehmet schoot de bal uit de terecht 
gegeven strafschop fraai in 3-4. Even daarna floot de goed leidende scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd. 
FvW. 

Geouwehoer tijdens een wedstrijd leidt tot haat en nijd!  
Vele families binnen de veteranenkennissenkring maken een moeilijke tijd door. De 
Veteranen denken aan hen en wensen ze veel sterkte voor de komende tijd toe!  

 
 

 


