Schrijf een stukje voor mij Franz (161).

Mix X-mas!
Het is echt een groot probleem om de juiste mix toe te passen in deze dagen voor Kerstmis. Als
voorbeeld schrijf ik over de wedstrijd tussen JOGA Fortius Veteranen 45+ en FC Weesp/SC Muiden
Veteranen 45+. De strijd vond plaats op het Sportpark Middenmeer in Amsterdam. Net zoals
verleden week speelde het Combinatieteam weer tegen een kleurrijk team. Ook de scheidsrechter
gaf kleur aan de wedstrijd. Zijn fluiten had echt een Caraïbische klank. Het voelde echt aan of hij thuis
was. Desniettemin namen de bezoekers een 0-2 voorsprong. Beide goals werden gemaakt door de
spits van dit seizoen. Shafik was precies op de juist plek om de bal in het vijandelijk doel te schieten.
Natuurlijk waren de tegenpartij en de scheidsrechter het daar niet mee eens. Twee
thuisstrafschoppen werden gegeven. De eerste werd omgezet in een 1-2 stand, maar de tweede bal
werd geweldig gestopt door de doelman van dit seizoen. Renée is zijn naam en de leiding hoopt, dat
hij nog lang tussen de palen en de lat staat.
Het blijft echter voor dezelfde leiding een probleem om de juiste mix op het veld te brengen.
Natuurlijk willen de aanwezige spelers ballen, maar met wie. De ene speler kan maar niet aan de
andere speler wennen en de andere speler vindt het moeilijk om met die ene speler te spelen. Het is
echt moeilijk. En of dat mede de oorzaak is van de nederlaag van afgelopen zaterdag is nog niet
helemaal duidelijk. Maar het heeft er wel invloed op. De ploeg uit de Gooi- en Vechtstreek verloor
uiteindelijk met 3-2. En daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Hoewel! Op het veld wordt tijdens de
wedstrijd genoeg geouwehoerd.
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Praten tijdens de wedstrijd heeft geen zin!

Herinnert u zich deze nog!

Hij hield altijd wel van poezen!

De Veteranen van FC Weesp en
SC Muiden wensen jullie allemaal
Fijne Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuw Jaar.

