
Schrijf een stukje voor mij Franz (104) samen met Robert M (7).     
 

 
 

Pijn en Moeite 
 
Het was zaterdag 14 april 2018 dat de 35+ veteranen van SC Muiden/FC Weesp de uitwedstrijd 
speelden tegen de Utrechtse Sport Club Eendracht Doet Overwinnen (EDO). Door pijnlijke 
blessures moesten Sander de Jager en Dwight Loy verstek laten gaan. Door de griep was ook 
leider Franz van Waard niet van de partij. Michele Taglialatela nam de familiaire moeite om zijn 
inmiddels 80 jarige schoonmoeder te feliciteren die daar een feest voor gaf. 's Morgens vroeg 
haakte ook Patrick van Herwaarden af door pijnlijke omstandigheden met zijn huisdier. Resultaat 
was dat er 14 veteranen overbleven om de wedstrijd tegen EDO tot een goed einde te brengen. 
EDO is de nummer 3 met uitzicht op de 2e plaats. Het gaat dus om een serieuze tegenstander 
die, ondanks de aderlatingen aan de kant van Muiden/Weesp, op de knieën gedwongen moest 
worden om de voorsprong van zes punten op de nummer twee te behouden. Gezien het 
aanvangstijdstip van de wedstrijd - 11.00 uur - voelden de veteranen zich deze dag meer 
pupillen. Alleen de vraag blijft of pupillen met net zoveel pijn en moeite hun bed uit komen als 
de Muider en Weesper 35+ 'pupillen' dat deden. Wat dat betreft heeft grensrechter Jan Meester 
een grootse prestatie geleverd door op tijd in Utrecht aan te komen, samen met manager 3e 
helft, Sake van de Kloet. 
 
De keeper van EDO in de thuiswedstrijd was nu de scheidsrechter. Hij floot met zichtbare 
moeite, was niet sterk, maar was wel behoorlijk consequent. De eerste helft had ook 
Muiden/Weesp moeite met het spel. Hoewel de Muider/Weespers in de competitie bekend 
staan om het fysiek stevige spel, liet EDO zich ook van zijn fysieke kant zien. Als gevolg daarvan 
werd Muiden/Weesp daarom in de eerste helft al gedwongen tot 3 wissels! De achillespees van 
Marc van de Mortel dwong hem de wedstrijd uit. Ook Arjen Sikkema en Erik Meijerink mankten 
het veld uit. Zij werden vervangen door Marco Daalman, Rob de Vries en Mehmet Ulas. Rob de 
Vries, die het voorstopperwerk overnam van de gewisselde Arjen, incasseerde ook flink door 
natrappen van een EDO-speler. Gelukkig was het resultaat voor Rob dat hij verder kon spelen. 
De scheidsrechter kon niet anders dan de natrappende EDO-speler met een rode kaart het veld 
uit te sturen. Duidelijk werd dat EDO met 10 man minder druk kon zetten op de 
Muider/Weesper defensie. Aanvallend echter was Muiden/Weesp niet kansloos, maar werd er 
ook te weinig gecreëerd. Met rust was de stand dan ook 0-0. 
 
In gezamenlijk overleg besloten de Muider/Weespers zich qua opstelling eens aan te passen aan 
de tegenstander. EDO speelde immers met 10 man, dus dat moest toch ook qua score in het 



voordeel van Muiden/Weesp uit te drukken zijn. De tweede helft startte Muiden/Weesp daarom 
met een 3-4-3 opstelling in plaats van 4-4-2. Dit bleek positief uit te pakken. Muiden/Weesp had 
meer controle op het middenveld en werd pijnlijk gevaarlijk bij het doel van EDO. EDO 
daarentegen had daar moeite mee, al bleef de counter gevaarlijk. Op het hobbelige tweede veld 
daar in Utrecht kwam het moment wat in de loop van de wedstrijd wel in de lucht hing. Na 
rommelig samenspel van Muiden/Weesp en voetballende schermutselingen in het 
strafschopgebied van EDO was het Mehmet die de bal ontving, draaide en de bal in het doel 
kreeg  0-1. De voorsprong was een feit! Hoewel EDO nauwelijks kansen kreeg was de wedstrijd 
niet om door een ringetje te halen. Met pijn en moeite werd gevoetbald door de 
Muider/Weesper 35+ pupillen. In een mooie uitbraak na balverovering op het middenveld kwam 
topscorer Erkan Yilmaz 1 op 1 met de EDO-keeper van dienst. Doordat de bal stuiterde kon Erkan 
de keeper verschalken door de bal over hem heen te spelen. Deze 0-2 tegen 10 man moest toch 
wel de beslissing zijn. Een voorsprong die toch niet meer weggegeven mocht worden. Toch werd 
het 3 minuten voor tijd nog even slikken toen een vrije trap van EDO over de muur pijnlijk het 
Muider/Weesper doel in vloog. De 1-2 gaf de Utrechters natuurlijk nog wat hoop, maar die bleek 
ijdel. Met veel pijn en moeite én in gezamenlijkheid hebben de de 35+ veteranen (toch geen 
pupillen) van Muiden/Weesp 3 punten uit Utrecht meegenomen! De zes punten voorsprong op 
nummer twee SC AH'78 is vastgehouden. Een kampioenschap voor de veteranen lijkt te gloren 
aan de horizon. Een horizon die 19 mei 2018 heet en op de velden van de Bredius gevierd zou 
kunnen worden... Zal het dan toch??? 
 
Hoop doet leven, ook in de harten van de 35+ veteranen. 
Robert Mansvelder 
 

Zonder pijn en moeite bereikt men niks! 
 
 
 

 

 
 


