Schrijf een stukje voor mij Franz (103).

Kroon op het Werk
Het was echt een droomscenario hetgeen zich afspeelde op het 2e veld van het Sportbark De Bredius.
De sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 35+ speelde de 16e competitiewedstrijd tegen Zuidvogels
Veteranen 35+(2) uit Huizen. En wellicht lag het aan de tegenstanders, die zich verborgen in een
onzichtbare tactiek . Maar dat maakte niet uit, want de spelers van de thuisclub hadden eindelijk de
instructies van hun coach begrepen. Een instructie dat het belangrijk is om de veters van hun
voetbalschoenen goed omhoog te knopen. Een instructie om voor de wedstrijd gezamenlijk rond de
middenstip met de armen om elkander schouders te gaan staan. Een instructie om te stoppen met
het geouwehoer in het veld. Gepraat mag er worden, maar dan alleen om een medespeler te
coachen. Bijvoorbeeld. Er staat een tegenstander in je nek te hijgen of een tegenstander probeert je
veters los te trekken. Dat soort dingen.
De coach was echt blij dat de spelers het eindelijk door hadden. In de eerste helft viel het spel van de
thuisploeg nog tegen, maar in de tweede helft was het raak. Uit een uittrap van de doelman
ontstond de 1e goal. Door de zon was het moeilijk te zien waar de bal terecht zou komen, maar
Erkan, die de buitenspelval ontweek, ving de bal behendig op. Na een paar dribbels schoot hij de bal
links van de keeper in het doel 1-0. Het 2e doelpunt was nog mooier. Marco Daalman zette vanaf
rechts voor en via het hoofd van Erkan vloog de bal in het vijandige doel 2-0.
Na dit doelpunt paste de coach twee wissels toe. Rob de Vries voor Erik Meijerink en Eyup Ulas voor
Mehmet Ulas. En of het zo moest zijn. Rob schoof de bal naar Eyup, die daarna de bal keurig voor de
voeten van Erkan schoot. Erkan mocht deze kans niet missen en dat deed hij dan ook niet 3-0.
Deze treffer was echt de kroon op het werk van de coach en zijn team.
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Dromen zijn bedrog!

