
Schrijf een stukje voor mij Franz (176).                                             

   
Leuke smoelen bij Sv Kadoelen!

Op zaterdag 4 september 2021 speelde de FC Weesp/SC Muiden Veteranen 45+ tegen Sv Kadoelen 
Veteranen 45+ in een bekerduel op het sportpark dat ligt tussen Amsterdam-Noord en Landsmeer. 
Een echt landelijke gebeurtenis. Het was verheugend om supporters zonder mondkapjes langs de lijn 
te zien. Vooral de dames hadden leuke smoeltjes en dit feit leidde sommige spelers in het veld wel 
af. Ze hadden niet alle aandacht bij de wedstrijd en geen oog voor de te winnen beker.
Het was schitterend weer op het drukke sportcomplex. Een parkeerplaats was bijna niet te vinden. 
En dat is dan ook de reden dat sommige spelers van de bezoekende club doodvermoeid het veld 
betraden. Dat werd ook bevestigd door een pass van een speler van het combi-elftal. Hij schoot 
schitterend een vrije bal over de zijlijn. De thuisclub deed het gewoon beter. Na 9 minuten spelen 
werd het 1-0. Het werd 2-0 doordat een ingeschoten bal via de rug van doelman René over de 
doellijn belandde. De thuisclub gaf een sociaal antwoord door in eigen doel te schieten 2-1. Vlak voor
de rust werd het 3-1 door een schitterend schot van de allerlaatste man. Shafik schoot nog wel even 
mooi tegen de paal. Even daarna was het rust.

Erik maakte in het begin van de tweede helft 3-2 en gaf zijn makkers hoop op een beter resultaat. 
Het was jammer dat daarna zijn gelijkmaker onterecht werd afgekeurd. Een minuut later na de 
blunder van de thuisgrensrechter werd het 4-2. De club uit de Vechtstreek wijzigde de stand nog wel 
in 4-3 door weer een goal van Erik. Toch had Sv Kadoelen het laatste woord. Een middenvelder 
schoot hard de bal langs René 5-3. Vlak voor tijd was er nog een schitterende redding van René en 
daardoor werd de eindstand 5-3.

Weer aan de bak dit seizoen!



Herinnert u zich deze nog!

Geel langs de lijn is soms heel fijn!


