
Schrijf een stukje voor mij Franz (91). 

 

Het kan niet op 

Het kan gewoon niet op met de 35+ veteranen van de combinatie Fc Weesp/sc Muiden. De 
ploeg blijft bijna steeds winnen. Deze keer van tegenstander IJFC Veteranen 35+ in 
IJsselstein. Beide ploegen traden aan op het 2e grasveld van het sportpark. Ik heb er wel eens 
eerder over geschreven, maar ook in IJsselstein liggen twee sportcomplexen naast elkaar. De 
verenigen IJVV en IJFC maken daar gebruik van en iets verder op ligt nog een sportcomplex 
waar hockey gespeeld wordt. In IJsselstein kan dit wel maar de gemeente Gooise Meren is 
nog steeds aan het soebatten. Wordt de Brediusdriehoek  een plaats waar diverse sporten 
beoefend kan worden? Wie het weet mag het zeggen. 
IJFC had het team uit de Gooi-en Vechtstreek een kleedkamer nummer 9 toegewezen 
zonder slot. Al de kleding moest in een grote bagagekluis gestopt worden. De deur van de 
kluis werd afgesloten met een codeslot. Robert Mansvelder was zo onverstandig om zijn 
pincode te gebruiken en daardoor kon alleen hij de kluizen openen en op slot doen. Maar ja, 
daar is hij dan ook aanvoerder voor. 
Voor de wedstrijd werd de doelman van IJFC gehuldigd. Hij was op de dag van de wedstrijd 
70 jaar geworden. Er werd volop gezongen, foto’s gemaakt en RTV Utrecht maakte 
televisieopnamen. De opnamen zijn te zien op de website van RTV Utrecht onder de noemer 
sport. De tegenstander had een fles  schipperbitter voor de jarige meegenomen. 
En nu de wedstrijd. Ons team had 12 spelers op de been kunnen brengen en dat was goed 
voor een klinkende overwinning. Michele maakte na 6 minuten spelen 0-1. Even later was 
het alweer gelijk 1-1. De strijd werd af en toe grimmig. Diverse spelers van Muiden/Weesp 
waren daar de dupe van. Eric zorgde voor een beetje ruimte door de 1-2 te maken.  
Na de rust waren de koplopers duidelijk sterker. Er werd ook beter gespeeld. Eric scoorde de 
1-3 en Erkan de 1-4. Het werd 2-4 door een mooie omhaal. Het juiste antwoord kwam van 
Robert. Hij rondde een schitterende pass van Erkan doeltreffend af 2-5. 
Na de wedstrijd begon het feest in de kantine. Doelman Leo Houtman was uiteraard het 
middelpunt. 
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Ik heb genoten! 


