Schrijf een stukje voor mij Franz (152).

Kater!
Ik had het echt nog nooit meegemaakt. Een speler, die zijn kater meeneemt naar een
voetbalwedstrijd. Het gebeurde bij de wedstrijd TOV Veteranen 45+ tegen Fc Weesp/Sc Muiden
Veteranen 45+ in Baarn. De speler van de bezoekende club had gewoon zijn kater Judas
meegenomen naar het veld. Als reden gaf hij op dat hij op Dierendag niet zo aardig voor zijn kater
was geweest. Tegen zijn poes was hij wel aardig geweest, maar niet tegen Judas. En om dit goed te
maken had hij de kater meegenomen. Het mooiste is echter dat de speler in de tweede helft in
moest vallen. Gelukkig werd dit opgelost door Judas op een trainingsjack van zijn baas naast mij in de
dug-out te laten liggen. Het was wel leuk dat Judas steeds miauwde als zijn baas aan de bal kwam.
Gelukkig gebeurde dit niet veel en hadden we van het miauwen ook niet veel last.
Het was van de bezoekende club een heel sociale wedstrijd. In de eerste tien minuten van de strijd
werd er tweemaal in eigen doel geschoten 2-0. De manier waarop terug geknokt werd was geweldig.
De rust brak na 40 minuten spelen bij een 2-3 stand aan. Een foutje van de scheidsrechter wellicht.
Neen hoor! De tweede helft duurde ook 40 minuten. Volgens de arbiter is dat door de KNVB
toegestaan. Enfin! De wedstrijd bleef sportief en tof. Vooral voor TOV. Het team trok aan het langste
eind door met 6-4 te zegevieren.
Een verklaring voor de 40 minuten kan ook zijn, doordat de bezoekende club met een combinatie van
de 35+ en 45+ aantrad. En als u goed kunt rekenen is 35+45= 80:2= 40. En dat zal de reden wel
geweest zijn.
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Een Kater is wel voor de Poes!
-

Herkent u deze nog!

Jaap flikte het toch maar weer!

