Kerstsfeer
De wedstrijd sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 tegen NVC Veteranen 1 werd gespeeld in de
sfeer, welke ook in het clubhuis van de thuisclub Fc Weesp aanwezig is. De kerstversiering en
de vriendelijkheid voeren echt de boventoon rondom de feeëriek verlichte bar. De spelers
van de bezoekende club NVC hadden de kerstboodschap goed begrepen. Weggeven is
mooier dan ontvangen. Maar daarover later.
De wedstrijd werd op het 3e veld in een Bethlehemduisternis gespeeld. Af en toe zag men
een speler naar boven kijken of hij de ster zag. Dat hij naar boven keek was niet zo erg, maar
dat hij daardoor zijn directe tegenstander liet lopen was wel erg. De coaches van teams
wordt aangeraden om vlak voor de Kerst geen wedstrijden meer te laten spelen. Vraag dan
maar een Kerstbaaldag aan.
Het combiteam was heer en meester tijdens de wedstrijd. Dit kwam vooral door het
voortreffelijke vlaggen van Jan Meester, die de goed leidende scheidsrechter met baard en
daad bijstond. De 1-0 kwam op het scorebord doordat Dennis Huitema in de 25ste minuut
een toegekende strafschop goed benutte. Later verklaarde hij dat hij mikte op een
hulstblaadje voorzien van rode besjes achter het doel. Marco Daalman maakte in de 35ste
minuut de 2-0. Ook hij gaf later een reden op waarom hij scoorde. Hij werd gehinderd door
dennennaalden in de rechter voetbalschoen.
Na de rust was de duisternis nog intenser, maar daar trok Jeroen Scholte zich niets van aan.
Hij scoorde bij kaarslicht de 3-0 met behulp van de NVC verdediging, die al echt in
kerststemming was. Deze medewerking kreeg ook Marco v.d. Berg bij het nemen van een
hoekschop. De doelman dacht dat hij aan het volleyballen was en smashte de bal keurig
onder de lat 4-0. En toen kwam het moment van Erkan. Hij werd niet gehinderd door
Kerstgevoelens en maakte ijskoud de 5-0. Een paar minuten later floot de arbiter op de
melodie van “Stille nacht, heilige nacht” voor het einde van de wedstrijd. FvW.

De veteranen wensen een ieder een
2015 toe!

en een mooi

