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Panklaar 
 

Het lijkt zo gemakkelijk. Je gooit iets in een pan en dan is het klaar. Natuurlijk is dat in de 
keuken zo, maar niet op een voetbalveld waar een wedstrijd tussen iets oudere spelers van 
twee teams op zoek zijn naar een panklare oplossing. Verbaal trachten ze onderling recepten 
uit te wisselen. Bijvoorbeeld een recept met het doel om zo snel mogelijk te scoren. 
Medespelers worden van adviezen voorzien om hun hete tegenspelers te koelen en op die 
manier het spelen onmogelijk te maken. Er zijn diverse koelmomenten tijdens een wedstrijd, 
maar het belangrijkste moment is wel dat je een tegenstander ijskoud in de ogen kijkt en 
hem dan zo uit zijn spel brengt, dat hij ijskoud over de bal trapt. Het is een methode die al 
jaren in IJsland wordt toegepast. 
Sc Muiden/Fc Weesp Ve 35+ trachtte deze tactiek toe te passen in de thuiswedstrijd tegen 
IJsselmeervogels Ve 35+. Op het mooie grasveld op de Bredius-driehoek probeerde de 
thuisclub de druk van de tegenstander uit Spakenburg in te vriezen. Dit lukte maar 
gedeeltelijk doordat het schitterend weer was en doordat een stel tegenstanders in de 
diepvries werken voor het schoonmaken van allerlei vissoorten. Het kan niet ontkent 
worden dat de vis uit Spakenburg heerlijk smaakt en dat daardoor vele tegenstanders van 
IJsselmeervogels liever een uitwedstrijdspelen in Spakenburg om na een wedstrijd te 
genieten van de heerlijke panklare vis. Echt heerlijk! 
In de wedstrijd van afgelopen zaterdag deed sc Muiden/Fc Weesp in de eerste helft vrijwel 
niets onder voor de ploeg uit het vissersdorp. Het werd wel snel 0-1, maar even later zorgde 
de linkerspits van de thuisclub voor 1-1. De gastheren misten nog een paar panklare kansen 
en dat deden de gasten niet . Het werd 1-2 en de rust brak met een 1-3 stand aan. 
Na de rust was het een heel ander beeld. IJsselmeervogels was zoveel sterker en de spelers 
van het combi-team hadden bijna al hun lucht nodig om overeind te blijven. Natuurlijk 
bleven ze elkaar aanwijzingen geven, maar dat was allemaal tevergeefs. Het werd 1-4, 1-5, 1-
6 en ik verklap de eindstand maar even. Het werd uiteindelijk 1-7. Deze stand kwam ook tot 
stand doordat de geweldige keeper Dennis Huitema een strafschop stopte.  
FvW 
 

Mensen opvangen is moeilijker dan mensen laten vallen!  

                 

               

 


