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Poes zoekt Kater 

Poes zoekt kater. Wat een vreemde titel voor een voetbalverslag! Tenminste. Ik denk, dat u 
dat denkt. Maar als u een keer toeschouwer bent geweest van een wedstrijd van de 
sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ zult u deze titel wel begrijpen. Afgelopen zaterdag 
speelde het 45+ team tegen de koploper ZCFC Veteranen 45+ thuis op het 1e veld van het 
prachtige sportcomplex op de Bredius in Muiden. Ik denk nog vaak aan de vroegere vesting 
van sc Muiden aan de Pr. Irenelaan. Af en toe komt er dan een traan in één van de ogen. 
Nostalgie alom. Maar op de Bredius is het ook goed toeven. Ondanks het regenachtige weer 
ontspon zich een echte wedstrijd tussen de thuisclub en de koploper. In de eerste helft was 
het wedstrijdverloop echt rommelig. Maar wat verwacht u dan ook als een rechtsbuiten van 
de blauwwitten met een kater de wedstrijd speelt en dat zijn medespelers met veel 
gemiauw om de bal vragen. Dan wordt het echt een spel tussen katten onderling. Maar toch 
werd het voor de toeschouwers met of zonder kater een leuke wedstrijd om te 
aanschouwen. Arnold de Jong zorgde voor de 1-0, maar Patrick Pieterse van de Heksenketel 
schoot de bal zo hard tegen een directe tegenstander, dat de bal vervolgens in het eigen 
doel belandde 1-1. De rust brak ook bij deze stand aan. In kleedkamer 1 kregen de spelers 
van de thuisclub stringente instructies van de coach. Ook werden er een paar wisselspelers 
ingebracht. En vooral het inbrengen van Frans Preek zorgde meteen voor een doelpunt. Hij 
scoorde met een lange bal en met de hulp van een schijnbeweging van Shafik de 2-1. Kort na 
dit doelpunt werd hij meteen gewisseld. Hij kon dit succes echt niet aan. De stille Arnold 
zorgde voor de 3-1 en de 4-1. Het waren mooie treffers en dat vond Arnold ook. Hij uitte dat 
door middel van de wijze zoals hij naar de middenstip liep.  Erik en Jelle zorgden voor de 
eindstand 6-1. Dat deden ze echt op een vrij nuchtere manier. 
FvW 

Katers houden van poezen! 
 

 


