
Schrijf een stukje voor mij Franz (142).  

 

 
Kopstootje! 

 
Helaas is het niet verkrijgbaar in de kantine van sc Muiden op het Bredius Sportpark. In de oude 
kantine aan de Pr. Irenelaan was het geen probleem. Kopstootje? En even later stond het op de bar. 
Toch werd er op het 1e veld van sc Muiden afgelopen zaterdag een kopstootje geserveerd. Het was 
geen kopstootje, maar een ferme kopstoot. Het gebeurde na een kwartier spelen in de tweede helft. 
Dwight wilde een bal wegkoppen maar een tegenstander sprong hem in de rug en wilde hetzelfde 
doen. Het gevolg was een kopstoot tussen twee koppen en de gevolgen waren behoorlijk ernstig. 
Dwight lag voor katzwijm op het echte groene gras en er werd eerste hulp geboden door de doelman 
van Kampong en Boy. Uit voorzorg werd 112 gebeld en na een dik kwartier verscheen er een 
ambulance. De broeders ontfermden zich over Dwight en raadden hem aan om naar de 1e hulppost 
van het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum te gaan. De wond werd gehecht en er werd een lichte 
hersenschudding vastgesteld. Dwight moet zich de eerste tijd rustig houden en dat zal hem niet 
meevallen. De speler van de tegenpartij liep een dikke bult op de kop op en probeerde de pijn na de 
wedstrijd met een handdoek vol ijs te verminderen. 
Het was echt een enerverende laatste wedstrijd in het seizoen voor de Fc Weesp/sc Muiden 
Veteranen 35+. De tegenstander Kampong was wel iets sterker en vooral de aanvoerder blonk uit 
door zijn spel, maar ook door het missen van kansen. Na 28 minuten spelen kopte een speler van de 
club uit Utrecht een via een vrije trap geschoten bal in het net achter Dennis 0-1. En deze stand werd 
ook de eindstand. Ook de jarige Erkan kon daar niets aan veranderen. Hij had zo graag 40 goals 
gemaakt, maar dat gebeurde voor hem en het team helaas niet. Kampong was toch wel de terechte 
winnaar van de door Evert Groen goed geleidde wedstrijd. 
FvW  

Ik zei nog zo. Ga niet naar Ome Ko! 

                                                         



Herkent u deze nog! 
 

 
 
 

Toch blijft hij aantrekkelijk!  


