
Schrijf een stukje voor mij Franz 51. 

 

Kanjers van Goud 
Kanjers van goud. Zo mag men de elf spelers van de Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ wel 
noemen. Het team speelde afgelopen zaterdag uit op het Sportpark De Meern tegen De Meern 
Veteranen 35+. De aanvangstijd van de wedstrijd was oorspronkelijk om 14.55 uur, doch de 
wedstrijd begon pas om 15.30 uur. De toegewezen kleedkamer was 10, maar werd gewijzigd 
in 1 en de borg voor de sleutel van de kleedkamer werd pas teruggegeven als de kleedkamer 
na de wedstrijd en het douchen schoon werd opgeleverd. Een stevig vrouwtje kwam dit 
controleren. Voor de eerste controle was ze net iets te vroeg, want toen stonden een paar 
mannen in hun nakie te douchen. Wellicht was dit wel de bedoeling. 

De wedstrijd zelf werd voor de bezoekende club een geweldige wedstrijd. Het veteranenteam 
uit de Bloemendalerpolder en omstreken had maar zeven basisspelers ter beschikking. 
Gelukkig waren vier spelers uit andere teams van Fc Weesp en sc Muiden bereid om ook af te 
reizen naar het verre De Meern. Ze kwamen het team echt versterken. Wat een kanjers! In de 
eerste helft ging de strijd gelijk op. De bezoekers kregen een paar goede kansen, maar die 
werden helaas niet benut. De mooiste actie voor de rust en in de hele wedstrijd was de omhaal 
van Dennis Gieling. Jammer ging de door hem ingeschoten bal rakelings naast. Ruststand 0-0. 

In het begin van de tweede helft een vrijwel gelijk spelbeeld, totdat de kleine linksbuiten van 
FcWeesp/sc Muiden het weer op z´n heupen kreeg. Hij schoot de bal na een snelle actie in het 
doel 0-1. Dol gelukkig liep hij al draaiend met de rechterarm terug naar de middenstip. Het 
leek wel een orgeldraaier uit de tijd dat er, zonder motortje voor de aandrijving, gedraaid werd 
met beide armen. Even later gaf dezelfde speler een schitterende pass richting Robert 
Mansvelder. De aanvoerder schoot de bal diagonaal in het doel 0-2. Na de goal leek het net of 
Robert even naar boven keek om zijn pas overleden tante te vragen of hij het goed gedaan 
had. 

Het slot van de wedstrijd was chaotisch voor de bezoekers. Arnold de Jong kreeg last van zijn 
hamstring, maar hij bleef staan waar hij stond. Op het veld dus. Marc v.d. Mortel knikte een 
enkel en moest uitvallen en de scheidsrechter gaf de thuisclub een extra kans om te scoren 
door Patrick van Herwaarden tien minuten aan de kant te zetten. De thuisclub scoorde raak 
via een fraai genomen vrije trap. Het bleef echter 1-2 en de eerste winst van het seizoen was 
door de Kanjers van Goud bevochten. FvW  

De goed fluitende scheidsrechter had geen Zwarte Pieten streken! 

 


