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Pieten! 

Wat was het een wedstrijd op het hoofdveld van Fc Weesp. Op de dag dat Sinterklaas en zijn Pieten 
in Weesp aankwamen, speelde de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+ tegen TOG Veteranen 45+. 
De thuisploeg speelde voor het eerst na de fusie tussen de 35+ en de 45+. Voor een hoop spelers was 
dat nog wel even wennen. Ook de coach van het team had er af en toe moeite mee. Er moest vaak 
gewisseld worden en er moest maar geteld worden. Spelen er nu 10, 11 of 12 spelers op het veld. Ja, 
iedereen moest er wel mee leren omgaan. De tegenstander had er ogenschijnlijk iets minder moeite 
mee. Tenminste zo leek het in de eerste helft. De ruststand werd 1-0 doordat Arsim in de 20ste 
minuut de bal uit een voorzet van Robert over de doellijn gleed. 
De tweede helft verliep een stuk onrustiger. De scheidsrechter moest alle zeilen bij zetten om de 
spelers in het gareel te houden. Spelers daagden elkaar onderling verbaal en fysiek uit en dat kon 
natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Het kwam tot een handgemeen en dat is bij het voetbal niet 
toegestaan. Een paar spelers waren zeker in een zak verdwenen als er Zwarte Pieten langs de lijn 
hadden gestaan. 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 2-0 eindstand door een prachtig doelpunt van Marc.  
Ik hoop dat deze stand tot een goede samenwerking tussen de 35-plussers en de 45-plussers leidt. 
Het belangrijkste van het voetbal is toch dat men er plezier aan beleeft.  
FvW. 
 

De overwinning was een cadeautje van de Sint en zijn Pieten. Ga er 
dus van genieten! 
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Voor altijd in onze herinnering! 
 

 
 

Lau Brouwer! 
 

Er is een Amsterdammer heengegaan 
Hij kwam uit die mooie Jordaan 

Voor de liefde is hij naar Muiden gekomen 
En daar ontmoette hij de vrouw van zijn dromen. 

 
Vele jaren was hij bij ons op de club 
En soms zaten we samen in een pub 
En wat we nooit hadden verwacht 

Een sloot langs het veld had opeens de naam “Brouwersgracht”. 
 

Lau we zullen je nooit vergeten. 
De familie en vrienden worden veel sterkte toegewenst met het verwerken van dit verlies. 
Hij moge rusten in Vrede.  


