
Schrijf een stukje voor mij Franz (83) samen met Robert M. (1).   

 

Samen! 
Een stukje met iemand anders schrijven voor een clubblad valt niet mee. Want iedere schrijver heeft 
een andere invalshoek. Er zijn verschillen, doch ook overeenkomsten.  De ene schrijver leidt een 
wedstrijdverslag in met een anekdote en een ander start direct met een verslag van de wedstrijd. 
Deze verschillen dienen door de lezer gerespecteerd te worden. Punt uit. 

Hierbij het verslag van de wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ tegen De Meern Veteranen 
35+, zoals die afgelopen zaterdag gespeeld werd  op het 2e veld van het sportpark Fc Weesp te 
Weesp in de provincie Noord-Holland.  

“Voor de wedstrijd werden de gesponsorde trainingspakken uitgedeeld. Voortaan kunnen we meer 
eenheid van tenue tonen. Zal het ook de eenheid in het team versterken? 
Ondanks de regenachtige dag bleef het gedurende de warming-up, de eerste en een groot deel van 
de tweede helft droog. Maar ook de veteranen ontkwamen niet aan de regen. 
Met 14 man op papier leek er geen vuiltje aan de lucht. Toch bleef het tot vlak voor aanvang van de 
wedstrijd spannend of alle 14 spelers er vanaf het begin waren. Voor enkele spelers was het in de 
tweede helft van vorig seizoen zo gewoon geworden dat we op de Bredius in Muiden speelden, dat 
ze daar naar toe waren gegaan. Toch was de uitnodiging duidelijk; we speelden in Weesp. Zelfs een 
Weesper was naar Muiden gekomen, maar kon weer snel retour. 
De voorafgaande spanning werd groter omdat 3 van de 14 vedetten fysieke ongemakken hebben 
waardoor ze vooraf niet zeker waren of zij een hele, een halve wedstrijd of überhaupt konden 
spelen. Met hen werd de wedstrijd dan ook gestart en 3 fitte toppers stonden klaar voor als de roep 
om vervanging daar was. 
Dat bleek al na 5 à 10 minuten toen Sander de Jager iets hoorde en voelde knakken in zijn knie. Via 

kleedkamer en douche toog hij naar de huisartsenpost. Sterkte Sander  ! Naar verwachting 
versterkt hij voorlopig de 35+ matadoren niet. De andere twee spelers met een vraagteken hielden 
het de eerste helft wel vol. 
 
De 35+ experimenteerde met het 4-3-3 systeem. Met 3 spitsen met de nodige ervaring was de 
verwachting dat er meer druk gezet kon worden en daarmee dus meer scoringskansen waaruit de 
nodige doelpunten zouden vallen. Uit tegen Zuidvogels werd er slechts vijf keer gescoord. 
De druk was er wel, de kansen kwamen er. De doelpunten bleven echter uit. Alleen een afgeslagen 
bal, halverwege de eerste helft, werd ingeschoten door onze Italiaanse centrale middenvelder van 
dat moment en vloog met een prachtige curve het vijandige doel in. Tegenover de bedoelde 
voordelen van het 3-spitsensysteem stond het middenveld met regelmaat in ondertal wat extra druk 



op de Muider/Weesper defensie gaf. Gevaarlijke momenten waren er zeker, maar gelukkig werd de 
nul gehouden. De ruststand was 1-0, maar had groter moeten zijn. 
 
Tijdens de rust werd onze, vooraf fitte, Marc van de Mortel gewisseld als gevolg van zijn in de eerste 
helft opgelopen schade aan zijn knie. Uit voorzorg werd Erik Meijerink ook aan de kant gehouden 
voor de tweede helft, maar bleef als enige wissel nog paraat voor noodgevallen. We hadden immers 
Rob de Vries nog in het veld staan die met fysieke ongemakken rondliep en hij twijfelde of hij de 
wedstrijd uit kon spelen. De opstelling werd toch weer teruggebracht naar 4-4-2 om meer overwicht 
op het middenveld te krijgen en van daaruit de druk op het doel van De Meern te houden. In theorie 
klopte dat, maar oh! Wat was het lastig om die bal tussen de vijandelijke palen te krijgen!  
Uiteindelijk belandde een inzet van Jordy van Pareen op de tweede paal waardoor de bal terug het 
veld in rolde. En daar kwam net de volledig vrij lopende Erkan Yilmaz aan, die alle tijd had om de 2-0 
te maken en dat dan ook rustig deed. 
Ondanks alle druk kwam De Meern er af en toe wel uit. Wat gevaar op tegentreffers leverde. Die viel 
ook, maar dankzij attent vlaggen van onze meestervlagger en de reactie van de Bosnische 
gelegenheidsscheidsrechter met een Hollandse naam werd het doelpunt afgekeurd. Uiteraard onder 
De Meern's protest. De aansluitingstreffer telde dus niet wat een spannende De Meern hoopgevende 
2-1 stand voorkwam. Even later bezweek een verdediger van De Meern onder de druk van het 
aanvallende Muiden/Weesp en schoof de bal onbedoeld tussen de eigen palen. De 3-0 besliste de 
wedstrijd en bleek ook de eindstand van de wedstrijd die inmiddels in regenachtige omstandigheden 
plaatsvond. Een 4-3-3 of een 4-4-2 opstelling; het maakt niet uit, want wederom scoorde 
Muiden/Weesp te weinig. Maar wederom heeft Muiden/Weesp gewonnen. Held van de dag was 
toch wel Rob de Vries, die vooraf niet zeker was of hij een hele wedstrijd kon spelen. Omdat de 
gehavende Erik nog in moest vallen voor de uitvallende Marco Daalman, was Rob gedwongen de 
gehele wedstrijd uit te spelen wat hem ook lukte! Zijn er vooraf hoofdbrekens bij de leiding welke 
spelers reserve moeten staan of eventueel uitgeleend worden aan de 45+, blijkt achteraf dat 14 man 
zelfs iets te krap was. 
 
Volgende week wacht Scherpenzeel op de 35+ veteranen van Muiden/Weesp. Een eind weg, maar 
vol goede moed en voetballust zal die reis gemaakt worden.” 
Robert M. 
FvW    
 

Een voetballer en een matodor tonen hun kunsten in een Arena! 
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