
Schrijf een stukje voor mij Franz (88). 

 

MeToo 

Zover ik het gebeuren op het echte grasveld van de Bredius Driehoek heb begrepen heerste 
bij de thuisclub echt een MeToo (IkOok) gedrag. Zoals de spelers van sc Muiden/Fc Weesp 
Veteranen 35+ zich gedroegen was echt angstig om naar te kijken. De spelers waren gewoon 
bang om de tegenstanders lichamelijk te benaderen. Bang dat ze daardoor in de negatieve 
publiciteit zouden komen. En door dit angstige gedrag werd er een negatief resultaat 
behaalt. De tegenstander v.v. Woudenberg had echt geen knappe mannen in hun team. Ze 
hadden wel een uitstekende doelman en een nummer 12 waarvan iedere voetbalcoach 
maar kan  dromen. Maar om deze spelers aan te raken? Toch overheerste die angst bij de 
gastheren. 
Voordat er afgetrapt werd, namen de spelers een minuut stilte in acht. Een stilte voor een 22 
jarige speler van Woudenberg, die aan een notenallergie is gestorven. En waar schrijf je dan 
nog over na zo’n gebeurtenis. 
Ik schrijf over een eerste helft met een 0-4 stand bij rust. Waar waren de spelers van de 
thuisclub mee bezig? Het uitvallen van twee spelers met blessures kan natuurlijk gebeuren, 
maar dat twee  spelers zo maar het veld verlieten omdat ze het niet eens waren met het 
spelgedrag van hun teamgenoten valt niet te bevatten. 
Na de rust ging het wel beter met de combinatie Muiden/Weesp. Hoewel de tegenstanders 
nog wel een paar kansen kregen, waren de gastheren wel sterker. Maar ja! Hoe sloop je een 
verdediging zonder de tegenstander aan te raken? De tegenstander deed dit echter wel. Na 
de 1-4 van Arjen Sikkema, mocht dezelfde Arjen na lichamelijk contact een strafschop 
nemen 2-4. Maar toen was het genoeg. Arjen miste door een gemiste penalty de kans om de 
stand een voordeliger aanzien te geven. En daardoor werd de eindstand 2-4.  
Een ieder weet dat een wedstrijd van de Veteranen  35+ uit drie helften bestaat. 
De 1ste helft was slecht. De 2e helft was redelijk. De 3e helft was erbarmelijk. Dit kwam 
doordat er maar tot 17.00 uur een consumptie besteld kon worden. De voetbalkantine werd 
namelijk omgebouwd tot een feestkantine voor een 50+ feestje. Ik houd al niet van 40+ kaas 
en dan kunt u als lezer wel bedenken dat ik 50+ helemaal niet lekker vind. 
FvW 

Een feestje vieren na een nederlaag. Dat kan toch niet!   


