
Schrijf een stukje voor mij Franz (140).  

 

Huilen en lachen! 
 

Het was deze week wel een week van huilen en lachen op de Nederlandse voetbalvelden. Gehuild 
werd er met name na het resultaat van Ajax in de halve finale van de Champions League. Hoe kan 
een ploeg zo naïef een plaats in de finale verspelen? Gehuild werd op de zondag in Heerenveen door 
de supporters van NAC. Gedegradeerd! En dan wat er in Alkmaar gebeurde. PSV! 
In de eerste helft van dit seizoen de sterkste ploeg en dat verwaterde helemaal in de rest van het 
seizoen. En menig troostdrankje zal er verorberd zijn in Eindhoven en omgeving. En niet alleen in 
Eindhoven. Een belangrijke medewerker binnen sc Muiden maakte dit op zijn verjaardag mee. En ook 
veel moeders op Moederdag moesten een traantje laten. 
Gelachen werd er in Amsterdam. Ajax is bijna landskampioen. Geïnspireerd door Silver, die voor de 
wedstrijd “Bloed, zweet en tranen” zong, werd er met 4-1 gewonnen van Fc Utrecht. Door deze 
overwinning is het landskampioenschap bijna niet meer te missen. Of? Of een paar spelers moeten in 
de uitwedstrijd tegen De Graafschap vijftien keer in eigen doel schieten. Maar dat zal toch niet 
gebeuren? 
De fc Weesp/sc Muiden Veteranen 45+ speelde thuis tegen SCW Veteranen 45+. Op het prachtig 
onderhouden 1e veld voltrok zich een spannende wedstrijd. Na twee minuten spelen nam de 
thuisclub door een goal van Harry een 1-0 voorsprong. Het spel ging heen en weer en er ontstonden 
gevaarlijke situaties voor beide doelen. De bezoekers maakten 1-1 en dit was ook de ruststand. 
Na de rust vond een Wijnaldum-wissel plaats. Shafik viel in en hij maakte twee goals. Eindstand 3-1. 
Een reden om volop te lachen in kleedkamer 2. 
FvW 
 

Tranen ontstaan door te huilen of te lachen! 

                                                         

 
Wij zullen hem missen! 



Herkent u deze nog! 
 

 
 
 

Waar is hier de nooduitgang? 


