
Schrijf een stukje voor mij Franz (100) samen met Robert M (5).       

 
 

Professionele teamgeest 
 
Ongeveer twee uur voor de aanvang van de wedstrijd Fc Weesp/SC Muiden Veteranen 35+ 
tegen FC Almere Veteranen 35+ ontving ik op de Muiden/Weesp Vet. groepsapp een bericht 
van een speler van de thuisclub dat het team zich extra in moest spannen omdat het team 
bij de uitwedstrijd tegen FC Almere er ingenaaid is. Een oproep om attent te zijn tijdens de 
wedstrijd, welke op het favoriete veld van het sportcomplex aan de Papelaan gespeeld werd. 
Hoe dit ging leest u in het verslag van Robert Mansvelder: 
 
Na een kleine voorjaarspauze van ruim 2 weken mochten de 35+ veteranen van FC 
Weesp/SC Muiden weer aan de bak op het 3e veld van FC Weesp. Een pauze... U verwacht 
natuurlijk dat de spelers daarvan uitrusten en staan te popelen om weer te beginnen. Zéker 
voor de wedstrijd tegen FC Almere die we wel een derby mogen noemen in deze competitie. 
En helemaal omdat in de uitwedstrijd tegen FC Almere punten gemorst werden (3-3). 
Tóch was van een echte pauze geen sprake. Het ging er in het team aan toe als bij een 
professionele betaalde voetbalclub. Hoewel er niemand op non-actief werd gezet, zijn leider 
Laurens en speler Gary per direct gestopt. Dit lieten zij op een trainingsavond weten. Die 
periode na de winterstop, maar voor en tijdens de genoemde pauze was teamgeest ver te 
zoeken. Zoals in professioneel voetbalmanagement werden spelers rustig langer dan een 
helft reserve gezet. En zonder pardon de volgende wedstrijd weer. Dat gaf onrust, want... we 
krijgen immers geen tonnen betaald voor onze prestaties op het veld of op de bank. Sterker 
nog; we betalen contributie om te mogen voetballen in de 2e en dus laagste 
veteranenklasse. Daarnaast is voetbal een teamsport. We doen dit met z'n allen. 
De week naar deze wedstrijd toe stond dus in het teken van onrust. En dat was nog niet 
alles. Onze leider Franz van Waard is nog onvoldoende hersteld om zijn taken weer op te 
pakken. En er moesten spelers uitgeleend worden aan onze broeders van de 45+. Onze 
aanvoerder Robert Mansvelder pakte de veteranenhandschoen op en maakte keuzes. 
Italiaanse vedette Michele Tagliatela en nestor Rob de Vries gingen met de 45+ broeders 
naar Houten waardoor zij niet inzetbaar waren voor de 35+. Sander de Jager blijkt inmiddels 
voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. 's Morgens liet onze gewaardeerde 
vaandeldrager Jan Meester weten geveld te zijn door bronchitis. Zijn eventuele vervanger 
Hein van Kooij had private uitdagingen waardoor hij niet kon invallen. En nog geen 2 uur 
voor de wedstrijd liet vleugelspeler Edwin da Costa weten dat onbevoegden in zijn auto zijn 



geweest om zijn navigatiesysteem te ontvreemden. Hij was zodoende druk met aangifte 
doen. 
 
Wie waren er wel? In elk geval onze 3e-helftmanager Sake van de Kloet. Hij nam het initiatief 
om kleedkamer 3 professioneel in te richten door de shirts aan de hangers te doen en de 
broeken en sokken op de bank eronder te leggen. Een goede, professionele bijdrage voor de 
teamgeest! Intussen maakten de aanvoerder en de viceaanvoerder Patrick van Herwaarden 
een opstelling. Harde noten werden gekraakt en de keuze viel op een sociale opstelling met 
het oog op teamgeest. De aanvoerder, de viceaanvoerder én kwaliteitsspits Erik Meijerink 
namen plaats op de reservebank. Aaron Bouwhuis werd aangewezen als aanvoerder. Één 
der reserves nam de vlag ter hand. En de wedstrijd begon. 
Het was niet groots te noemen op het onprettige veld en een bizar stuiterende bal. Tóch 
pakten de keuzes van de aanvoerder/leiders goed uit. De keuze voor Dwight Loy links op het 
middenveld leverde halverwege de 1e helft een assist op. De rechter middenvelder Mehmet 
Ulas ontving de bal, omspeelde een Almeerse verdediger en schoot in de verre hoek; 1-0! 
Een prachtige en ook verdiende goal. De 35+ veteranen van FC Weesp/SC Muiden hadden 
grip op de wedstrijd al is het niet zo dat FC Almere helemaal geen kansen kreeg. Er werd 
druk gezet op het Almeerse doel en dat loonde, maar wel op heel onverwachte wijze. Onze 
rechtsback Marco Daalman was mee op gekomen en kreeg een stuiterbal nabij de 
cornervlag. Zijn voorzet was niet goed te noemen want de bal kwam niet aan bij de spitsen, 
maar... vanuit een onmogelijke hoek vloog de bal zomaar in de linker kruising; 2-0! Wat een 
prachtig cadeau! Eindelijk eens een lucky goal mee. Of had Marco het zo bekeken? 
Het onvermijdelijke rustsignaal klonk. Rust en thee zijn prima, maar wederom zouden er 
harde noten gekraakt moeten worden want de reserves moesten invallen, maar de grote 
vraag was dan: voor wie? In de kleedkamer bood viceaanvoerder Patrick van Herwaarden 
aan nog even op de bank te blijven zitten. Linksback Patrick Pieterse bood aan een 
reservebeurt te nemen. En even later bood óók Arsim Hamiti dat aan. Een puik stukje 
teamgeest achter de gesloten kleedkamerdeur! Een tactische omzetting leidde ertoe dat 
Eyup Ulas zijn favoriete positie in de spits offerde voor de linksbackpositie. Robert 
Mansvelder startte de 2e helft in de spits en Erik Meijerink middenmid. Hoewel 
gelegenheidsvoorstopper Arjen Sikkema aanbood ook te wisselen werd hem met klem 
gevraagd te blijven staan. 
Ook in de 2e helft namen de veteranen van FC Weesp/SC Muiden het initiatief. Helaas kwam 
Arjen in een vervelende botsing en val terecht waardoor hij toch snel het veld moest 
verlaten. Patrick van Herwaarden viel toen weer in op zijn vertrouwde positie als 
voorstopper. De wedstrijd ging verder, maar er ging iets niet helemaal goed. Voor we het 
wisten, maakte FC Almere 2-1 én 2-2! De koppies dreigden te gaan hangen, maar een 
tactische positiewissel op verzoek van de defensie leverde ander voetbal op. Robert zakte 
naar het middenveld en Erik schoof naar de voorhoede. Het wedstrijdverloop daarna was 
om te likkebaarden. Dus die positiewissel bleek een professionele meesterzet! Binnen 
enkele minuten werd de sterk spelende middenmid Marc van de Mortel vrijgespeeld en hij 
wist de 3-2 te maken. Dat bracht wat rust. Nou ja rust, de veteranen zetten door en na wat 
tikkietakkie en 3 mislukte inzetten van verschillende spelers wist topscorer Erkan Yilmaz de 
4-2 te maken. Nóg meer rust dus. En dat leverde nóg meer op. Op het middenveld bleken 
Dwight, Marc, Robert en Mehmet heer en meester. En met wederom prachtig positiespel 
kreeg Marc van de Mortel een prachtige schietkans. Maar wat deed hij? Een Bergkampje! Hij 
stiftte de bal van buiten het strafschopgebied waarna de Almeerse keeper kon vissen en de 



bal net onder de lat in het doel belandde. De 5-2 was gemaakt. Als er een gevuld stadion 
omheen had gestaan, had er vast "10-10--10" geklonken. De druk op het Almeerse doel 
bleef. De gasten uit de polder hadden niet veel meer te vertellen. De 6-2 bleef uit omdat een 
penalty gemist werd. Het eindsignaal klonk en de veteranen hebben er weer 3 punten bij. 
Met een sociale opstelling en teamgeest is de wedstrijd tegen FC Almere gewonnen. FC 
Weesp/SC Muiden staat nog altijd bovenaan. Hoe zal dat na volgende week zijn? Op 17 
maart wordt in Huizen gevoetbald tegen de grote concurrent SC AH'78. In elk geval leven we 
als professionals en met teamgeest naar die wedstrijd toe. Dus ook de speler die in dit 
verslag niet genoemd werd, namelijk keeper Dennis Huitema. 
 
Sportieve groeten, 
Robert Mansvelder   
 

 

Sportief zijn en blijven is echt een opgave! 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


