
Schrijf een stukje voor mij Franz (52) 

 

Lopik 
Op weg naar Montfoort zag ik wegwijzende verkeersborden met daarop de 
namen IJsselstein en Lopik. In de verte doemde de beroemde Tv-toren 
op, welke in de kersttijd als verlichte kerstboom dienst doet. Toen ik de 
bestemming had bereikt, zag ik een totaal sportcomplex, dat plaats biedt 
aan twee voetbalverenigingen, een hockeyclub en een grote sporthal. En 
dan vraag ik mij toch weer af waarom dat in stad Montfoort wel kan en in 
de stad Muiden (Gemeente Gooise Meren) niet. 

Tijdens de wedstrijd MSV’19 Veteranen 35+ tegen Fc Weesp/sc Muiden 
Veteranen 35+, die gespeeld werd op het 1e veld met een echt scorebord. 
De tijd begon te lopen na het 1e fluitsignaal en de score werd getoond na 
ieder doelpunt. Links op het bord werd de score van de thuisclub getoond 
en rechts de score van de bezoekende club. Waarschijnlijk deed de rechter 
kant het niet, want het getal 0 bleef de gehele wedstrijd staan.  

De gasten speelden een moeilijke wedstrijd. Met moeite waren 11 spelers 
bij elkaar gesprokkeld en 2 daarvan kwamen nog te laat ook. Gelukkig 
was de tegenstander zo sportief om even te wachten totdat de club uit de 
Vechtstreek compleet was. Kijkend naar de wedstrijd moest ik denken aan 
Lopik. Loop ik of loop jij. Dat vroegen de spelers van Fc Weesp/Sc Muiden 
zich steeds af. Ook was er een aarzeling merkbaar om de bal naar 
bepaalde medespelers te spelen. Eerst werd 3x gekeken of de bal 
gespeeld kon worden naar een speler, waar de in balbezit zijnde speler de 
bal wel aan wilde afgeven. Het waren steeds moties van wantrouwen ten 
opzichte van bepaalde medespelers. 

De thuisclub maakte dankbaar gebruik van het onevenwichtige spel van 
hun tegenstander. De ruststand was 4-0 en de eindstand 6-0. En toen had 
ik ook door dat een scorebord alleen maar werkt als men een doelpunt 
maakt. FvW. 

Dit is echt scorebordjournalistiek. 
 


