
Schrijf een stukje voor mij Franz (136).  

 

Mag het wat minder! 
 

Het is niet zo moeilijk om het verschil te bepalen tussen 35+ en 45+. Juist. U weet het wel. Het is 10+. 
Maar weet u ook wat het verschil is tussen het volume van geouwehoer in het veld. Ik laat u nog 
even rekenen en schrijf u later wat het verschil is.  

De wedstrijd tussen Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ en Desto Veteranen 35+ verliep pittig 
gezapig. Af en toe werd er iemand onderuitgehaald en dan werd er weer een speler met het gezicht 
in het gras geduwd. Op deze wijze kon hij ruiken dat hij op echt gras speelde. De bedekking op het 1e 
veld van sc Muiden is ook echt. De groen gekleurde geur kan men rondom het veld opsnuiven en dat 
is mooi voor de mensen, die roken. Voor hen wordt het namelijk steeds moeilijker om contact te 
krijgen met de echte natuur. 

En laten we het nu even hebben over het duel. De wedstrijd werd gefloten door club-icoon Han van 
Wees. Han doet er alles aan om juist en op tijd te fluiten en daarom gaat hij volgende week naar een 
scheidsrechtercursus in Spanje. Olé! De thuisclub kwam door een doelpunt van Erkan op een 1-0 
voorsprong. Het bleef op beide speelhelften echter rommelig. Het zag er naar uit dat de spelers niet 
wisten of ze rechts of links waren. Net zoals in de politiek. Via een goed genomen strafschop werd 
het 1-1. En deze stand gaf ook een goed beeld van het vertoonde spel. Dennis verstoorde dit beeld 
een beetje door de 2-1 te maken. Dit was ook de ruststand. 

Na de rust was er weinig te genieten. Of het moet zijn van het zonnetje, dat zich eindelijk liet zien. In 
de thuis dug-out begonnen de supporters en reservespelers te morren. Ze trachtten nog wel door 
geschreeuwde aanwijzingen de spelers van hun team wakker te houden, maar dat was tevergeefs. 
De eindstand was hetzelfde als de ruststand 2-1. 

Het verschil tussen het gelul op het veld tussen de 35+ en 45+ is 5 decibel en 10 minuten. Als u het 
maar weet. 

 FvW 

Gelul op het veld maakt van een speler geen held! 

 

                            



Herkent u deze nog! 
 
 
 

 
 
 

Lekke band? 


