
Schrijf een stukje voor mij Franz (120).  

 
Rood en Geel. 

 
Ik kijk wel eens naar voetbalwedstrijden waarbij ik alleen maar rood en geel voor de ogen zie 
verschijnen. Om dit te voorkomen zet ik vaak een zonnebril op. Maar afgelopen zaterdag 
was het geen weer voor een bril met zon. De zon was er niet en het was ijskoud rondom en 
op het 1e veld op het Bredius Sportcomplex.  Het was ook spijtig dat de wedstrijd tussen 
sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 35+ tegen Edo (Utr.) 35+ ook geen warm gevoel uitstraalde. 
Althans voor de supporters van de thuisclub niet. De strijd tegen de koploper van de 
competitie was na 14 minuten spelen al geen strijd meer. De bezoekende club was een stuk 
sterker. Met mooie combinaties togen de spelers richting het doel van Dennis. Hij was echt 
de enige speler, die zijn normale niveau haalde. De rest was prut. 
Het enige wat nog kleur gaf aan de wedstrijd waren de rode en gele kaarten, welke getoond 
werden aan twee spelers van de thuisclub. Dit had als gevolg dat de tweede helft met 10 
man werd aangevangen en dat de ploeg met nog een kwartier spelen met 9 spelers verder 
moest.  De betreffende speler kreeg klappend geel en had geen zin meer om 10 minuten op 
de bank te zitten en daarom ging hij maar douchen. Dit kwam als een harde klap bij de rest 
van de ploeg aan. 
Het was echt een bizarre wedstrijd. De ruststand was 0-3 en de eindstand 0-7.  Sc Muiden/Fc 
Weesp bood wel iets weerstand, maar dat was ver beneden hun normale stand. Het ergste 
was nog wel dat de tegenpartij in de kantine gewoon aan de lange tafel ging zitten waar 
normaal de thuisclub zit. En niemand deed daar iets aan. Wel dient geschreven te worden 
dat de omzet op deze grauwe dag een stuk omhooggestuwd werd door het bezoekende 
team. 
FvW 

Een goede scheidsrechter is niet kleurenblind! 

 


