
Schrijf een stukje voor mij Franz (87).   

Step by step 

Echt het moet stap voor stap geleerd worden. Oh sorry. Step by step betekent stap voor 
stap. Er moet geleerd worden hoe men zich op een voetbalveld presenteert. Of het nu op 
kunstgras of natuurgras is. Op donderdagavond probeerden de coaches de spelers al te 
onderwijzen. Wat is de instelling en wat is de opstelling. De opstelling heeft duidelijk invloed 
op de instelling. Op het onvoldoende verlichte veld op de Bredius Driehoek speelde 
Fc Weesp/sc Muiden Ve 35+ vriendschappelijk tegen Forza Almere Zondag 2. Tot ieders 
verwondering scoorde Gary al na 2 minuten spelen de 1-0. De coaches dachten gelijk al dat 
dit iets voor de uitwedstrijd tegen Fc Almere zou beteken. Het treffen op de 
donderdagavond werd verloren met 1-7. Het team van Ali B was een stuk jonger, sneller en 
daardoor beter.  
En wat heeft het veteranenteam van deze wedstrijd geleerd. Niet veel. Twee spelers 
schreven voor de wedstrijd van zaterdag af en dus moest het team met 13 spelers de 
blauwwitte kleuren verdedigen. Maar…! Men mag maar met 11 spelers het veld op. En daar 
begint het probleem.  De wedstrijd tegen Fc Almere begon goed. Na 10 minuten spelen 
maakte topscorer Erkan de 0-1. De bezoekers speelden stroef elkaar de bal toe. Smeerolie 
zou een goed middel zijn geweest om het geheel soepeler te laten functioneren. Het werd 
toch 0-2 door een goal van Robert Mansvelder. De partijdig fluitende scheidsrechter en de 
grensrechter, die probeerde al vlaggend de muggen rondom zijn kop weg te jagen, werkten 
niet mee om een leuk spelletje te spelen Vooral niet omdat de thuisfluiter steeds reageerde 
op het vlaggen van zijn assistent. Doch waren de hiervoor beschreven activiteiten niet de 
hoofdreden dat de wedstrijd in een 3-3 stand eindigde. Seizoenen lang spelen we al tegen Fc 
Almere en steeds hebben wij te maken met dit soort gebeurtenissen En steeds trappen we 
er weer in. Reageren op de leiding en je daardoor uit het spel laten halen. Fc Weesp/sc 
Muiden Veteranen 35+ heeft wel een stap vooruit gezet. Het is echter maar een klein stapje. 
Nog even dit. Het verhaal is niet compleet om te schrijven dat Marc v.d. Mortel via een 
mooie boogbal en een nog mooier overstapje van Erkan de 1-3 maakte. 
FvW 

Een stapje vooruit wil iedereen wel maken!  

     


