
                                                                                            
Karakter. 

Vroeger keek ik altijd naar de TV serie Karakter met als hoofdrolspelers Andrea Domburg en 
Ko van Dijk. Deze serie was in zwart en wit te zien in het jaar 1971. En dat deed ik niet voor 
niets. Ik wist toen al dat ik eens leider zou worden van de sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1. 
En er zou een tijd komen, dat ik het team los moest laten. En als dat zo zou zijn, was er altijd 
wel een assistent-leider beschikbaar. Dat dacht ik. 
Afgelopen zaterdag was dat echter niet zo. De hoofdleider van de veteranen was er niet en 
zijn assistent ging naar de film The Bridge on the River Kwai of zoiets. Het is wel een hele 
mooie film, maar het team stond daardoor alleen. Maar zoals wel vaker gebeurt, tonen 
spelers dan karakter. Bijvoorbeeld een speler, die nooit met het hoofd scoort omdat dan zijn 
haar in de war raakt, maakt via een kopbal de 2-0. Een speler, die al weken niet meer aan de 
bak is geweest, scoort 4-0 via een wonderschone vrije trap van wel 30 meter afstand. De 
eindstand van 6-0 kwam verder tot stand door spelers, die wel vaker scoren. Patrick P., 
Dwight, Jeroen en Arnold, met een goedgenomen directe vrije trap, zorgden voor de overige 
doelpunten. Oh ja, voordat ik het vergeet te vermelden. De man met het mooie kapsel heet 
Robert en de naam van de maker van het mooiste doelpunt is Marc. De spelers van dit team 
verdienen echt een compliment hoe ze met de moeilijke omstandigheden zijn omgegaan. En 
Peter Groen wordt bedankt voor het vlaggen. Onze vaste assistent-grensrechter Jan Meester 
kon vanwege een uitgevoerde operatie aan de linker knie ook niet actief aanwezig zijn. Hem 
wordt een spoedig herstel toegewenst. 
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Soms lijkt iets mooier dan het in werkelijkheid is! 


