
Schrijf een stukje voor mij Franz (163).                                                        

Madeliefje!
Het was echt opvallend. In het doel, dat het dichtst gelegen is bij de Klapsloot, stonden op het 
prachtige natuurgrasveld tal van madeliefjes. De Klapsloot scheidt de Klapwijk van het Bredius 
Sportpark. Ik heb echt een zwak voor deze bloemetjes. Heel vroeger maakte ik voor een meisje, dat 
ik lief vond, een mooi haarkransje van de madeliefjes. Voor een meisje, dat ik niet mocht, maakte ik 
een krans van brandnetels en lag vervolgens de krans op het zadel van haar fiets. Ik kreeg er wel 
brandende handen van, maar dat had ik er wel voor over. De Nederlandse naam wordt in verband 
gebracht met de heilige maagd Maria. De oorspronkelijke naam van de bloem was dan ook
Maagde-lief. In tegenstelling tot de naam was het tijdens de wedstrijd Sc Muiden/Fc Weesp 
Veteranen 45+ tegen VVZ’49 Veteranen 45+ dan ook zeer verrassend dat de twee goals in het doel 
met de madeliefjes vielen.
Het was droog maar wel guur op het sportpark. Men zou verwachten dat de spelers in een hoog 
tempo zouden spelen om warm te worden, maar dit gebeurde echter niet. Het was tikkie-takkie en 
dan weer takkie-tikkie. Om gek van te worden. De thuisclub kreeg in de eerste helft de beste kansen 
maar de gasten maakten een goal via een strafschop. De arbiter, getooid met een rode Unox muts en
met de handen en de fluit in de zakken gaf deze penalty terecht 0-1. Dit was ook de ruststand. 
In de tweede helft kwamen de spelers van VVZ’49 bijna niet van hun helft. Renee, de doelman van de
thuisclub, was na de wedstrijd dan ook blauw van de kou. Ook Sc Muiden/Fc Weesp maakte via een 
strafschop een goal 1-1. Erkan schoot de bal fraai over de madeliefjes tegen het net. En iedereen was
blij toen de referee voor het einde van de wedstrijd floot. Snel de kantine in voor een warme 
gehaktbal. Een bal waar de spelers beter mee omgingen dan met de wedstrijdbal.
FvW

Een bloemetje op zijn tijd voorkomt een hoop nijd!
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Herinnert u zich deze nog!

Jaar goed. Eind goed!


