
Schrijf een stukje voor mij Franz (85) samen met Robert M. (3).   

 
Panda-style 

Op uitnodiging van de Federatie van Veteranencoaches ben ik afgelopen zaterdag naar het 
Ouwehands Dierenpark in Rhenen geweest. Dit kwam heel goed uit omdat mijn vrouw die 
dag jarig was. Op deze manier hadden we samen een mooi uitje. Het hoofddoel van de 
bijeenkomst was een studie over het gedrag van dieren. Met name hoe de voorbereiding is 
op een match. Al snel bleek dat de meeste dieren, vooral de grotere beesten zoals de 
Panda’s, slapen. Ze komen in actie als ze eten krijgen en gedurende paringstijd. Ik weet nog 
niet of ik deze ervaringen overbreng naar de veteranen van Sc Muiden/Fc Weesp 35+. Ik 
bekijk het nog wel even. Hierbij volgt het verslag van Robert Mansvelder: 
l  
“Beste lezers, 
Zaterdag 21 oktober 2017, het is qua weer een wisselende ochtend. Zon en regen wisselen 
elkaar af. Je staat naar buiten te kijken en denkt: "Ga ik nu de hond uitlaten of wacht ik nog 
even?" of "Ga ik nu een boodschap doen of wacht ik nog even?" en "Neem ik nu een paraplu 
mee of ga ik gewoon zonder?” Zo sta je steeds maar voor een keuze. Het uitstellen van een 
keuze maken kan ook een keuze zijn, maar uitstel is maar tijdelijk mogelijk dus het 
onvermijdelijke keuzemoment nadert. Zo ook deze zaterdagochtend. Regen of geen regen. 
Die hond moet uit of die boodschap moet gedaan want de klok tikt door en het wordt 
onherroepelijk 11.30 uur. Een ongewoon vroege aanvang voor een wedstrijd van de SC 
Muiden/FC Weesp 35+ Veteranen. 
 
In de week naar de wedstrijd toe moesten ook keuzes gemaakt worden. De gabbers van het 
45+team hadden versterking nodig en twee van ons moesten dat gaan doen. Zo hielden wij 
14 spelers over om de wedstrijd tegen de Utrechtse Christelijke Sportvereniging Eenheid 
Doet Overwinnen, kort gezegd EDO, te spelen. Arjen Sikkema maakte zelf de galante keuze 
om de gabbers van de 45+ te versterken. De leiding koos ervoor om Arsim Hamiti te 
verzoeken dat ook te doen. Zo zaten beide teams redelijk ruim in het spelersmateriaal. 
Voorafgaande aan de wedstrijd tegen de groen-witten van EDO moest de leiding een keuze 
maken wie de 11 startende spelers zouden zijn én dus ook het drietal dat een eervolle 
reservebeurt mocht nemen. En ja, als de leiding kiest, dan is niet iedereen het daarmee 
eens. Vervolgens is het de keuze aan de betreffende speler of hij daar tijdens de warming-up 
zijn beklag over doet of na de wedstrijd. Het gebeurde tijdens de warming-up wat de 



voorbereiding ietwat verstoorde, maar de keuze van de scheidsrechter om snel te beginnen 
verstoorde het beklag weer. De keuze voor een kant van het muntje door de aanvoerder van 
EDO zorgde ervoor dat hij de toss won. Hij koos ervoor te blijven staan dus Muiden/Weesp 
trapte af aan de Papelaan in Weesp. 
 
Op de inmiddels zachte, enigszins zonnige, zaterdag was het Muiden/Weesp in het geel-
zwart dat oppermachtig op de helft van EDO speelde. Maar wederom leek het vijandelijke 
doel niet de vriend van Muiden/Weesp. Dat lag enerzijds aan de keuzes van onszelf, maar 
anderzijds aan de keuzes van de bal of de tegenstander. Mogelijkheden zat! Maar de bal 
koos er niet voor om het vijandelijke doel in te gaan. Net als de week ervoor tegen 
Scherpenzeel hadden we weer te kampen met een lange keeper bij de tegenstander. Dus 
hoge ballen op onze topscorer Erkan Yilmaz - die tevens de kleinste in het veld is - hadden 
weinig zin. De steekballen lukten helaas niet goed, maar met onze hoekschoppen stichtten 
we wél gevaar. Halverwege de eerste helft maakte Erik Meijerink de keuze om een 
hoekschop vlak voor het doel te schieten. Het leek een gemakkelijke prooi voor de keeper, 
maar zijn handschoenen en de bal waren nét effe te nat waardoor de bal doorschoot. Onze 
aanvoerder Robert Mansvelder had de keuze gemaakt daarop te rekenen en kon de bal na 
de stuit zodanig inkoppen dat een verdwaalde EDO-verdediger het niet meer kon 
tegenhouden; 1-0. Na nog meer kansen voor ons, lukte het maar niet om te scoren 
waardoor de rust aanving met een 1-0 voorsprong. 
 
Ook tijdens de rust moesten keuzes worden gemaakt. Op basis van reservebeurten werd 
Eyup Ulas vervangen door Patrick Pieterse, werd Erik Meijerink vervangen door Mehmet 
Ulas en Robert Mansvelder door de grieperige Marco Daalman. Marco had gekozen om toch 
te gaan spelen ondanks zijn griep. Helaas zorgde dat ervoor dat hij niet helemaal zichzelf 
was... De tweede helft waren we geen schim van hoe we de eerste helft speelden. We 
kwamen onder druk te staan tegen die Eenheid Doet Overwinnen. Omdat we wilden 
voorkomen dat die Utrechtse eenheid inderdaad zou overwinnen, maakte Marc van de 
Mortel een opofferende keuze door een tactische wissel aan te vragen. Vervangend leider 
Laurens Verwilligen 'verwilligde' het verzoek van Marc in door hem te vervangen voor Erik 
Meijerink. Vervolgens nam hij de keuze om topscorer Erkan te wisselen omdat hij op een 
eiland stond. Robert viel voor hem in. Met deze twee wissels kregen we weer meer grip op 
het middenveld en hadden we meer kracht naar voren. En omdat Rob de Vries enkele 
fysieke ongemakken had waardoor hij ervoor koos om gewisseld te worden kon Marc weer 
snel terugkeren in het veld. Deze keuzes pakten goed uit want na een goede steekpass op 
het middenveld van Mehmet kon Erik doorlopen, de keeper omspelen en de bal in het doel 
schuiven. De verlossende 2-0 was gemaakt! 
Niet veel later koos de uitstekend fluitende scheidsrechter ervoor om het eindsignaal te 
blazen. Wéér hebben we gewonnen! Nu staan we ineens bovenaan met 4 gespeeld, 12 
punten. Hoe gaat dit eindigen? De stand levert veel plezier op, maar we weten allemaal dat 
de bal rond is. Volgende week wacht in Muiden om 12.30 uur een sterke(re) tegenstander; 
SC AH'78. In de komende week en op zaterdag zelf zullen weer keuzes gemaakt moeten 
worden. Om dit naar ieders tevredenheid te doen wordt steeds moeilijker, zo niet 
onmogelijk. Maar we hebben geleerd; eenheid doet overwinnen, dus laten we met z'n allen 
voor eenheid kiezen en er volgende week weer als eenheid staan, ongeacht de keuzes van 
de leiding! 
 



Tot slot kiezen alle veteranen van SC Muiden/FC Weesp ervoor, zowel 35+ en 45+, om Mary 
van Waard, de lieftallige vrouw van onze leider Franz die we gemist hebben, hartelijk te 
feliciteren met haar 70-ste verjaardag! 
We hopen dat jullie keuze om panda's te spotten een mooie keuze is geweest! 
En nu maar hopen dat leider Franz er niet voor kiest alles zwart-wit te gaan zien want 
panda's zijn zwart-wit genoeg! 
 
Sportieve groeten, 
Robert M.” 
 

Gapen doet slapen! 
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