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Oeps! 
Gek werd ik er van. Steeds als een speler van de tegenstander Nita Veteranen 35+ een bal 
raakte riep hij Oeps! Wat er achter deze uitroep school weet ik nu nog niet. Was deze speler 
onder de indruk van zijn directe tegenstander of was het een chronische kuitbeenblessure, 
welke hem parten speelde? Eerst sloegen de veteranen van Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 
35+ geen acht op de Oeps uitroep. Maar later in de wedstrijd kregen ze wel last van het 
gedrag van de tegenspeler en de aanvoerder van de thuisclub wees de scheidsrechter op de 
kreet van de tegenstander. De scheidsrechter vond het echter niet nodig om in te grijpen. Na 
de wedstrijd verklaarde hij, dat zijn vrouw ook weleens Oeps riep. En omdat deze uitroep 
tijdens het huwelijk niet verboden is, mag een speler dit ook tijdens een voetbalwedstrijd 
roepen. En het maakt niet uit of het tijdens een thuis- of een uitwedstrijd geschiedt. 
De Oeps-kreet had gelukkig geen invloed op het verloop van de wedstrijd. De thuisclub 
kwam met 1-0 voor door een goal van Eyup Ulas, die een mooie voorzet van Marc v.d. 
Mortel benutte. De tegenstander uit NIeuwerTer Aa kwam echter goed terug. De lange 
roodharige spits rondde fraai een vrije trap af 1-1. Na deze treffer hoorde men Oeps roepen. 
Na de rust namen de veteranen uit Weesp en Muiden het heft in handen. Wel kwam de 
tegenstander nog op 1-2, maar Dwight Loy maakte schitterend de 2-2. Na deze gelijkmaker 
was de thuisclub niet meer te stoppen. Jeroen Scholte scoorde via een tegenstander en 
gekleed in witte kousen de 2-3 en Arsim Hamiti bracht na een fraaie aanval de eindstand op 
4-2. 

Na de vierde goal kon ik het niet nalaten om luid Oeps Oeps over het veld te 
schreeuwen. 
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Samen strijden voor een goed resultaat. Dat is pas 
teamgeest!  

 


