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Kleedkamerleed. 

Een belangrijk moment na een wedstrijd is de houding van spelers in de 
kleedkamer. Gedragen ze zich conform de gespeelde wedstrijd en hoe uiten 
sommige spelers zich. Afgelopen zaterdag gebeurde er iets in kleedkamer 8 op 
het Fc Weesp sportcomplex dat echt niet door de beugel kan. Een gefrustreerde 
speler gebruikte een woord waaraan 1 op de 3 mensen in Nederland overlijden. 
Dit kan toch echt niet. Maar het gebeurt gewoon na een simpel spelletje, dat 
voetbal heet. 
De wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden Vet. 35+ tegen Desto Vet. 35+, gespeeld op 
het tweede veld vol rubber korrels en omgeven met lieveheerbeestjes, was een 
strijd tussen een ploeg, die het spelletje wel begrijpt en een ploeg, die nog 
steeds zoekende is. Hoe speel ik een bal in de voeten van een speler van mijn 
eigen ploeg en niet naar een speler van de tegenstander. Hoe houd ik mijn 
mond als het moet en hoe maak ik mijn medespeler duidelijk, dat er een 
tegenstander hem in de rug zit. Het zijn simpele onderdelen van het voetbalspel 
en toch hebben veel spelers dat nog niet door.  
Desto was echt de betere ploeg. De spelers slaagden er in om via fraaie 
combinaties de spelers van de thuisclub te verschalken. Na tien minuten spelen 
stond het al 0-1. De thuisploeg had een ideale gelegenheid om gelijk te maken, 
maar de middenvelder, die de strafschop nam, faalde jammerlijk. 
Vlak daarna werd het 0-2 en even later werd er gefloten voor de rust. 
Na de rust was het spelbeeld vrijwel hetzelfde. Desto maakte 0-3 en ondanks 
de fraaie treffer van Marc v.d. Mortel 1-3 was de kans dat de gastheren nog een 
positief resultaat haalden kansloos. De eindstand werd uiteindelijk 1-5. En met 
gebogen hoofden verlieten de leiders van de thuisclub het veld.  
FvW  
Iemand iets toe wensen wat je zelf niet wilt krijgen. Dat kan 

echt niet! 
 
 

 


