
    Lijnen 
Neeeen! Ik heb het in dit verhaal niet over lijnen om gewicht te verliezen, ook niet over 
lijnen waaraan men de schone was zoals voetbalkleding hangt of over buslijnen zoals bus 
110 van Connexxion, die van Muiden naar Weesp rijdt en het fijne van deze lijn is het feit dat 
de bus ook van Weesp naar Muiden rijdt. Dit is toch ongekend. 

Ik wil het hebben over de witte lijnen van een voetbalveld. Rechte lijnen, gebogen lijnen en 
als slagroom op de taart, witte stippen in de strafschopgebieden en in het midden van de 
middenlijn. Op ieder voetbalveld zijn deze lijnen aanwezig, behalve op het knusse grasveld 
van HSV’69 in De Hoef. Er was geen lijn te bekennen en dit maakte het extra moeilijk voor de 
scheidsrechter en zijn assistenten. En kreten zoals “de bal is over de lijn” of “de bal is achter 
de doellijn” waren echt overbodig. 

De wedstrijd HSV’69 Veteranen 1 tegen Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 was de moeite 
waard om naar te kijken. In de 1e helft ging het spel op en neer. Kansen waren er aan beide 
kanten. Een schitterende actie was die van Jeroen Scholte. Hij kopte in de 6e minuut fraai en 
hard de bal tegen de lat. Geen goal, maar wel één van de hoogtepunten van deze wedstrijd. 
Marco v.d. Berg opende de score voor de bezoekers 0-1. Vlak voor rust werd het 0-2 door 
Patrick Pieterse en 0-3 door Jeroen. Na de rust werd het nog even spannend toen de 
thuisclub 1-3 maakte, maar Mehmet Caliskan kon deze stand niet verdragen. Hij maakte 1-4. 
Bijna werd het nog 2-4 ware het niet dat Dennis Huitema een strafschop stopte. Dennis en 
Jeroen waren echt de helden van deze wedstrijd met een eindstand van 1-5. Jeroen was de 
maker van het laatste doelpunt in de wedstrijd. 

FvW 

Spelers moet men niet aan het lijntje houden! 
 

 


