
Slag met Almere. 

Als liefhebber van geschiedenis heb ik mij al vele jaren verdiept in veldslagen. 
Hetgeen er gebeurde tijdens de slag bij Heiligerlee in 1568, de slag bij Austerlitz in 
1805 en de slag bij Waterloo in 1815. Dit waren allemaal veldslagen bij een stad. Er 
vielen vele slachtoffers en de overwinnaars lachten en de verliezers bogen diep de 
hoofden. Tenminste als het hoofd nog op zijn of haar plek zat. 

In al mijn onderzoeken heb ik nog nooit over een veldslag met een stad gelezen. Tot 
afgelopen zaterdag. Ik was aanwezig bij het duel tussen sc Muiden/Fc Weesp 
Veteranen 1 tegen Fc Almere Veteranen 1. De strijd vond plaats op de schitterende 
grasmat van het 1e veld van het sportcomplex gelegen aan de Pr. Irenestraat in 
Muiden. Het begin van de strijd was nog vredelievend. In deze fase had de thuisclub 
al met 3-0 voor moeten staan. Helaas geschiedde dat niet. De veldslag begon in de 
20e minuut na een schitterend doelpunt van Mehmet. Hij scoorde via een omhaal 1-0. 
De tegenstanders kromden de ruggen en maakten knorrige geluiden. De strijd werd 
steeds grimmiger en dit werd niet getemperd door een goal van Erkan, die een verre 
ingooi van Jeroen Scholte op de juiste waarde schatte 2-0. Dit was ook de ruststand. 

Ondanks het mooie weer hing er een donkere wolk boven het veld. Een wolk vol 
wraakgevoelens. Fc Almere wilde revanche en daarom scoorde de forse spits in de 
60ste minuut 2-1. De thuisclub kreeg het echt moeilijk maar wist de bakens toch te 
verzetten. Het werd 3-1 door Jeroen Scholte, 4-1 door Remko Pontman en vlak voor 
het einde van de wedstrijd zorgde Mehmet voor de 5-1 eindstand. De slag was 
gestreden en de spelers van sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 zongen uit volle borst 
het overwinningslied. Wel dient nog even vermeld te worden, dat Dwight Loy in de 
tweede helft via een schitterende omhaal de lat van het vijandelijke doel trof. 

FvW 

Laat merken als je van slag bent. Schaam je er niet voor! 


