
Schrijf een stukje voor mij Franz (159).                                                         

 

 

Shafik 4x 

Kanjers! 

Belicht door een stralend zonnetje speelde zich afgelopen zaterdag de wedstrijd Waterwijk 
Veteranen 45+ tegen FC Weesp/Sc Muiden 45+ af. Het duel vond plaats op het Sportpark Rie 
Mastenbroek te Almere en om precies te zijn, er werd gesteeld op het kunstgrasveld nummer 5. Het 
was een match met twee helften. Bij de bezoekers speelde Team 1 de eerste helft en Team 2 de 
tweede helft. Doordat het team met 16 man aanwezig was, moest de leider wel deze twee teams 
samenstellen. Het is echter niet zo dat bij het indelen van de twee teams 1 + 2 drie is. Bij de 
Vechtboys 45 plus is 1+2 één. 
Na tien minuten spelen kwam de thuisclub op een 1-0 voorsprong. Door een goed ingeschoten vrije 
trap belandde de bal bij de 2e paal. Charles stond bij die paal, maar hij kwam net 2 centimeters tekort 
om de bal weg te koppen.  De bezoekende club gaf de moed echter niet op en maakte in de 34ste 
minuut gelijk. Erkan schatte de schitterende pass van Dwight op de juiste wijze in 1-1. Even daarna 
viel de 1-2, maar deze goal werd onterecht vanwege vermeende buitenspel afgekeurd. 
Ruststand 1-1 
In de tweede helft betrad Team 2 van de bezoekers het veld. Voor Marco L. duurde het optreden 
ongeveer anderhalve minuut. Hij moest door een blessure het veld verlaten en werd vervangen door 
Marco D. Qua voornaam scheelde het dus niet veel. FC Weesp/SC Muiden werd sterker en sterker en 
Shafik werd de kanjer van de dag. Hij scoorde maar liefst vier keer. Ongelofelijk. De tegenpartij 
scoorde vlak voor tijd ook nog een keer. Eindstand 2-5. De stand, die op de zondag door Ajax in de 
uitwedstrijd tegen FC Twente ook op het scorebord werd gebracht.  
FvW 

Goals maken van spelers helden op de voetbalvelden! 
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Herinnert u zich deze nog! 
 

 
Langer langs de lijn dan in het veld. 

 Dat doet zeer! 


