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Kreukelingen 

De keuze zou voor mij niet zo moeilijk zijn als ik mocht kiezen tussen kreukelingen of 
krakelingen. Natuurlijk zou ik voor het laatste kiezen. Een heerlijke krakende krakeling zou 
echt mijn keuze zijn. Maar ja! Als leider van een veteranenteam kun je vaak geen keuze 
maken. Neem nu de wedstrijd van afgelopen zaterdag. De Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 
35+ speelde thuis op het 1e veld van het sportpark “Bredius” hun wedstrijd tegen De Meern 
Veteranen 35+. Als coach had ik graag een speler willen kiezen, die de 1e helft reserve zou 
staan. Ik had echter de mogelijkheid niet doordat er maar elf spelers aanwezig waren en van 
dat aantal spelers waren er nog een paar gekreukeld ook. Het is dan ook vrijwel onmogelijk 
om met een stel kreukelingen in je team te winnen.  
En deze stelling werd in de wedstrijd tegen De Meern bewezen. Het dient geschreven te 
worden dat het tot aan de 65ste minuut nog wel meeviel. De strijd ging onder de goede 
leiding van Han van Wees gelijk op. Michele Taglialatela scoorde in de 1e helft wel, maar de 
goal werd terecht vanwege buitenspel afgekeurd. Ruststand 0-0. Deze stand bleef lang 
gehandhaafd tot het reeds eerder beschreven tijdstip. Dwight Loy scoorde na een fraaie pass 
van Arnold de Jong 1-0. Luid geklap en gejuich klonk vanaf de zijlijn. Helaas kregen steeds 
meer spelers van de thuisclub last van hun kreukels en dat belemmerde duidelijk hun spel. 
De bezoekende club maakte er dankbaar gebruik van. Het werd 1-1 en vlak voor het 
eindsignaal werd de eindstand 1-2 bepaald. Deze nederlaag is toch wel sneu voor het hard 
werkende thuisteam. De spelers zaten er na de wedstrijd helemaal gekreukeld bij in 
kleedkamer nr. 1. 
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Gekreukelde mensen zijn door te stomen niet glad te krijgen!  

De veteranen wensen Jan Meester een goed en voorspoedig 
herstel na de operatie aan zijn knie. 

 


