
Schrijf een stukje voor mij Franz (139).  

 

Scholekster! 
 

Het gebeurde al in de rust van de wedstrijd sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 35+ tegen De Meern 
Veteranen 35+. Een vogel vloog keihard tegen een raam van de kantine aan de Maxis-zijde. De paar 
mensen, die aanwezig waren, schrokken zich rot en dachten dat de vogel zich kapot had gevlogen. 
Maar dat was gelukkig niet het geval, want na de wedstrijd toonde de vogel zich steeds al fladderend 
voor het raam aan de aanwezigen. Het was echt een fladdershow. Een soort show die men ook op de 
Wallen in Amsterdam kan aanschouwen. Een verschil was wel dat dit een voorstelling zonder paal 
was. Het was echt te gek om te zien. 
De wedstrijd, gespeeld op het natuur grasveld, was de moeite waard om te aanschouwen. Jammer 
dat er maar weinig publiek was. De Meern was tijdens de eerste helft van de eerste helft sterker. 
Dennis was in die periode een echte held. Hij voorkwam met zijn acties menige tegengoal. Toch werd 
het na een half uur spelen 0-1, maar de thuisclub had het enige en juiste antwoord. Na 3 minuten 
maakte Gary gelijk 1-1. Een paar tellen later werd het echter alweer 1-2. Rust. 
De thee en het geklets in de kleedkamer deed het combinatieteam goed. Gary schoot de bal uit een 
vrije trap fraai in 2-2. En toen was het hek van de dam. De thuisclub werd steeds sterker en sterker 
en won uiteindelijk de wedstrijd door goals van Erkan en Dennis met 4-2.  
Leuk was nog wel. Tenminste ik vind het leuk. De spits van De Meen riep naar een medespeler dat hij 
waarschijnlijk stroop aan zijn kont had. Arjen bleef hem maar volgen en volgen en daardoor maakte 
de spits maar 1 doelpunt. Trouwens. Volgens welingelichte kringen is Arjen gek op stroop. 
FvW 
  

Ome Joop is ook gek op stroop! 

                              
                            

 



 
Herkent u deze nog! 

 

 
 
 

Jammer dat Zwolle zo ver is! 


