
Schrijf een stukje voor mij Franz (61) 

 

Koele meiden! 

Afgelopen zaterdag waren er tal van premières op het sportveld van Sc Muiden op de 
Brediusdriehoek. De FcWeesp/sc Muiden of moet ik schrijven de sc Muiden/FcWeesp 
Veteranen 35+ speelde weer voor het eerst sinds lange tijden een competitiewedstrijd in 
Muiden. Arnold de Jong leidde voor het eerst een officiële competitiewedstrijd en de koele 
meiden achter de bar waren hier voor het eerst bij aanwezig. Want wat er aan deze meiden 
ook gevraagd werd, ze bleven koel. Deze koelheid had wel een beetje effect op de warme 
dranken, welke zij schonken. De koffie en thee verloren daardoor echter niet aan smaak en 
werden  door de bezoekers in het Paviljoen echt gewaardeerd. Voor de veteranen was het  
sneu dat er een tapverbod in het clubgebouw van sc Muiden geldt. Sinds dat ik coach van 
deze ploeg ben, heb ik ze nog nooit zo nuchter weg zien gaan. Gelukkig mocht ik voor de 
wedstrijd wel water tappen in de bidons en waterzak. Dit wordt door de Gemeente Gooise 
Meren nog wel toegestaan. Een mop tappen mag ook nog wel, zolang dit maar niet over het 
beleid van de Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad van deze fusiegemeente gaat. 
De thuiswedstrijd tegen MSV’19 was een moeilijke wedstrijd voor de gastheren. Vooral in 
het begin van de 1e helft werden ze overlopen door hun tegenstanders. Na 13 minuten 
spelen werd het al 0-1 en de rust brak aan bij een stand van 0-3. De thuisclub had echt bijna 
niets in te brengen. 
Na rust werd het gelukkig wel iets beter. Het leek wel of de door de koele meiden 
ingeschonken thee de ploeg iets meer zelfvertrouwen had gegeven. MSV’19 bleef toch 
sterker door beter te voetballen. Het werd 0-4 en 0-5. De vijfde tegengoal kwam tot stand 
met hulp van twee verdedigers van Sc Muiden/Fc Weesp. De eindstand werd ondermeer 
bepaald door twee goals van een meesterkitter, die op links opereerde, en door de 
onnavolgbare Erkan Yilmaz.  En natuurlijk maakte de ploeg uit Montfoort ook nog een 
doelpunt, want anders was de eindstand niet 3-6 geweest. 
FvW 
Meiden zijn bijna altijd koel. Of ze nu in de dug-out zitten of achter 

de bar staan. Het maakt niet uit!  

 


