Schrijf een stukje voor mij Franz (13).

Nul-Nul
Vroeger was hij op de radio te horen. Frits van Turenhout las iedere uitslag van een
voetbalwedstrijd mooi voor, maar gaf extra volume aan zijn stem bij een 0-0 eindstand. En
natuurlijk weet ik wel dat ik met de titel Nul-Nul al een hoop spanning bij de lezer wegneem,
maar ik kon het toch niet laten om een radiocoryfee van vroeger even in het zonnetje te zetten.
Ondanks de doelpuntloze eindstand was de wedstrijd FcWeesp/Sc Muiden Veteranen 35+
tegen Batavia’90 Veteranen 35+ een enerverende, mooie en spannende wedstrijd. Het spel
ging heen en weer. Dan had Dennis Huitema het druk in en voor het door hem verdedigde
doel en dan weer stond de doelman van de ploeg uit Lelystad onder grote druk. Jammer was
wel dat Arsim Hamati al na enkele minuten spelen geblesseerd het veld moest verlaten. Erkan
Yilmaz was zijn vervanger. Erkan was in het begin nog wel even bezig met de overwinning
van de door hem begeleidde ploeg, maar na een paar kreten van zijn medespelers was hij weer
bij de tijd en miste hij een mooie kans.
Na de rust veranderde het spelbeeld niet echt. Michele Taglialatela was de vervanger van de
geblesseerde Marc v.d. Mortel. Michele had de eerste helft bij de Veteranen 45+ gespeeld en
viel zonder rustpauze direct in bij de Veteranen 35+. Hij maakt dan ook een goede kans op de
Kanjer van Goud Trofee, welke aan het eind van de competitie aan de meest waardevolle
speler in het seizoen 2015/2016 uitgereikt zal worden.
Het echte hoogtepunt tijdens de wedstrijd was het feit, dat Marco v.d. Berg langs de lijn van
het 2e veld verscheen. Na maanden van afwezigheid kon hij zijn oude ploegmakkers weer
begroeten.
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Een goede gezondheid is alles! Ja toch?

