Schrijf een stukje voor mij Franz (148).

Kramp en kromme tenen!
Het is niet zo belangrijk, maar ik wil het wel met u delen. Tijdens het schrijven van dit stukje kreeg ik
kramp in mijn rechterhand. De pijn ontstond in de door mij meest gebruikte hand. Ik gebruik de hand
voor het roeren van de suiker in de koffie. En ook voor de vinger opsteken naar iemand waar ik het
niet mee eens ben. Wellicht komt het omdat ik vroeger altijd lange vingers at. Hmm! Heerlijk!
Op weg naar Weesp zat het mij al niet mee. Zowel op de heenweg en de weg terug stond de
Spieringbrug over de rivier De Vecht open. Gelukkig moest ik rechtdoor naar de gemeente Weesp,
dat binnenkort onder Amsterdam valt.
De onderlinge wedstrijd tussen de Veteranen 35+ en 45+ begon met rouwbanden rondom de armen
van alle spelers. Een eerbetoon aan Sake van der Kloet. Bij de komende wedstrijden denken de
veteranen bij iedere aftrap even terug aan de Supporter Forever.
Een onderlinge wedstrijd en daarna een BBQ is altijd leuk. De wedstrijd werd gespeeld zonder
grensrechters. Het kon niet anders want Jan Meester was er niet. Bij de BBQ was hij gelukkig wel met
zijn vrouw aanwezig. Maar daar hadden de veteranen tijdens hun wedstrijd niets aan.
Achteraf moet nog blijken of het houden van het onderling treffen wel verstandig was. Binnen een
kwartier vielen drie spelers uit. Hetgeen voor de komende competitiewedstrijden een extra
probleem oplevert om met een elftal het veld te betreden.
De wedstrijd werd gespeeld op het 2e veld onder schitterende weersomstandigheden. Ondanks dat
er geweldige keepers op doel stonden, werden er negen doelpunten gescoord. De uitblinkers tijdens
het heftige verbale duel waren Ton Bidon en Jos laat Los.
FvW

U dient zich te bezinnen als u in de kantine van Fc Weesp gaat pinnen!

-

Herkent u deze nog!

Een man met succes op de velden en in
de tuinen!

