
Schrijf een stukje voor mij Franz (84) samen met Robert M. (2).   

 

Teambelang! 
Hierbij volgt weer een stukje, nou ja stukje!, geschreven in samenwerking met Robert Mansvelder. 
Het is een realistisch verslag over gebeurtenissen, die zich afspelen bij een veteranenploeg. Emoties 
laaien op en de afstand naar een tegenstander is bepalend of men reserve wil staan. Ik moet 
toegeven, dat ik blij ben dat ik er niet bij was. Daardoor miste ik wel de viering van de derde 
overwinning op een rij.  

“Beste lezers, 
Zaterdag 14 oktober speelden de 35+veteranen van SC Muiden/FC Weesp een eind weg. 
Scherpenzeel was de bestemming. Voorafgaande aan de wedstrijddag hadden de 
veteranen de luxe van slechts twee afschrijvingen; Edwin da Costa, die op Sint Maarten 
aan teamwork doet, en Sander de Jager, die door een knieblessure gehinderd wordt. Aan 
de andere kant mochten we van de week twee nieuwe spelers vanuit Weesp 
verwelkomen; Arsim Hamiti en Mehmet Ulas. Kortom, de 35+ had 18 man tot zijn 
beschikking! En dat is best lastig met 16 tenues. 
Aangezien onze broeders van de 45+ erg krap zaten en we gezamenlijk een team 
vormen, gingen twee spelers voor het teambelang met de 45+ mee. Arjen Sikkema en 
Patrick Pieterse hebben de daad bij het woord teambelang gevoegd en reden zaterdag 
naar Houten toe. En dat is ook niet naast de deur. In de nacht van vrijdag op zaterdag 
haakte Dwight Loy af waardoor we met een team van 15 spelers naar Scherpenzeel 
vertrokken. Nog steeds een ruim spelersaantal. 
 
Het hing in de lucht. Niet alleen Dwight haakte af, maar ook onze leider Franz van Waard. 
Franz, we hopen dat je gauw weer opknapt! Gelukkig was assistent teamleider zonder 
verantwoordelijkheden Sake van de Kloet aanwezig. Samen met onze vaandeldrager Jan 
Meester hebben ze, in teambelang, de materialen als tenues, waterzak en ballen, 
meegenomen op deze wereldreis. Ook was Laurens met vedette Gary Person mee. 
Laurens heeft een actief verleden bij FC Almere waar hij veel ervaring heeft opgedaan. In 
Scherpenzeel heeft hij, in teambelang, de functie van logistiek manager op zich 
genomen. Met zijn charmes haalde hij de sleutel van kleedkamer 5 bij een 
Scherpenzeelse bardame op en hing vervolgens de shirts aan een prachtige hanger klaar 
voor het hele 15-tal. De broekjes en sokken legde hij keurig klaar op de bank. Man, man, 



man, wat zijn we rijk met deze verwennerij. En zijn acties in teambelang waren nog niet 
klaar, want hij hield de wissels ook nog eens bij. De honneurs van Franz werden, in 
teambelang, met verve waargenomen. 
 
Met een elitaire bank ving de wedstrijd op een zonnig Scherpenzeel's achteraf-veldje 
aan. Het publiek was slechts mondjesmaat aanwezig want aan de andere kant van de 
kleedkamers speelde Scherpenzeel 1 een wedstrijd in de 2e klasse. Maar we zijn rijk en 
dankbaar met ons publiek in de personen van de vrouw van Aaron en de zoon van Marc. 
Muiden/Weesp was in de eerste 20 minuten heer en meester op het veld. Diverse kansen 
werden gecreëerd. Het lukte echter niet om de lange Scherpenzeelse keeper te 
verschalken. Gelukkig kon Scherpenzeel niet heel veel potten breken ondanks enkele 
gevaarlijke counters. Zo leek er een 0-0 ruststand aan te komen. Maar nee hoor. Het 
gebeurde toch. Ondanks dat de Muiden/Weesp veteranen qua kansen op een ruime 
voorsprong hadden moeten staan, werd het 1-0 voor de thuisploeg na een gekke kluts 
en een bal in de verre hoek net achter de paal van doelman Dennis Huitema. De 1-0 
ruststand was een bittere pil. In teambelang deden we suiker in de thee om de smaak 
van die bittere pil weg te spoelen. 
Vier wissels werden toegepast. Slechts twee wissels bleven beschikbaar voor het team. 1 
wissel vertrok teleurgesteld huiswaarts en koos niet voor het teambelang. Keeper Dennis 
liep te trekkebenen en moest in zowel eigen belang als teambelang simpelweg niet 
forceren. Maar dan de grote vraag: wie gaat er keepen? En ja hoor, toen de nood het 
hoogst leek tijdens de rust, was de redding van Eyup Ulas in teambelang nabij. 
 
Met verse krachten moest die 1-0 achterstand omgebogen worden. O,o,o, wat ging dat 
moeizaam. Wederom waren daar die kansen, maar die slangenmensachtige keeper van 
Scherpenzeel stond steeds op de goede plek. Gelukkig voor de veteranen uit de 
Vechtsteden bleek geduld een schone zaak en werd het net gevonden. Na een voorzet 
van links kon de kleinste veteraan van het veld de bal zodanig inkoppen dat zelfs de 
Scherpenzeelse keeper kansloos was. 1-1 door Erkan Yilmaz! 
De bal werd uit het doel gevist en naar de middenstip gebracht want de geur van 3 
punten hing toch echt in de lucht. En wat ook al even in de lucht hing was de traagheid 
van de thuisploeg. Want professioneel tijdrekken leek hen nog een puntje op te gaan 
leveren. Natuurlijk werd de goed fluitende scheidsrechter hierop geattendeerd en hield 
hij daar ook rekening mee. Toen kwam daar het moment dat debutant Mehmet Ulas een 
blessure op voelde komen. In teambelang vroeg hij een wissel aan waardoor de 
veteranenkrachten relatief vers bleven. Uiteindelijk wierp dat zijn vruchten af. Want 
hoewel de tweede helft ook versierd werd met vele mogelijkheden en enkele goede 
kansen zonder resultaat, was daar toch de verlossende 1-2 door een rommelgoal. 
Wederom was het de rustig blijvende Erkan Yilmaz die de keeper wist te passeren. Erkan 
is nu met afstand de topscorer van de veteranen! 
De laatste minuten kwamen de veteranen niet meer in gevaar. De drie punten werden, 
samen met de vuile was, in de tas gestopt. En de derde helft begon op bankjes naast de 
kantine waar Sake van de Kloet in teambelang de veteranen verzorgde met teamschotels. 
Ook was er geen tekort aan kannen met goud vocht en witte kraag. Scherpenzeel uit; 
a;tijd lastig. Wederom 3 punten. Nu 9 uit 3. Wat een rijk seizoen. Nu al! 



 
Franz, Dennis, Mehmet, sterkte! Volgende week thuis in Weesp om 11.30 uur tegen EDO. 
Laten we het teambelang hoog houden! 
 
Robert M.”  
 

Wat je van ver haalt, is best lekker! 
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