
Schrijf een stukje voor mij Franz (63) 

 

Triest 
 

Het is altijd triest als een duel start met een minuut stilte. Voordat de wedstrijd Desto 
Veteranen 35+ tegen Fc Weesp/sc Muiden 35+ op het 2e veld begon, werd deze stilte 
gehouden voor een 12-jarig lid van Desto, die in de nacht van dinsdag op woensdag is 
overleden. Een jongen, die vlak voor deze tragische  gebeurtenis nog op een training 
aanwezig was. En dat was dan ook zijn laatste training. De vlaggen hingen op het sportpark 
“Vrijheit” in Vleuten voor Tristan van Houten halfstok als uiting van het verdriet binnen de 
vereniging. 
En ja. Dan begint er gewoon weer een voetbalwedstrijd. Fc Weesp/sc Muiden was in de 1e 
helft gewoon sterker dan de thuisclub. Tal van kansen werden er om zeep gebracht. Open 
kansen, die moeilijker waren om te missen dan om te scoren. Pech was er wel voor de 
bezoekende ploeg. Twee keer werd keihard de lat geraakt. Het geluid van de wrijving van 
leer en metaal was geweldig, maar werd toch overtroffen door het “ach en wee” van de 
schutter en zijn ploeggenoten. In de 6e minuut van de wedstrijd werd de 0-0 stand 
veranderd in 0-1. De linke linksbuiten scoorde fraai na een schitterende pass van Gary 
Person en dat mocht ook wel na het missen van een paar fraaie kansen. Vier minuten later 
was de stand alweer gelijk 1-1 en deze stand bleef tot aan de rust dezelfde. Na de rust werd 
de thuisclub iets sterker, maar toch werd het 1-2 door een blunder van de doelman en dit 
werd doeltreffend afgerond door dezelfde speler, die de 0-1 had gemaakt. Het was niet 
meer dan terecht dat Desto in de 68ste minuut via een fraai genomen vrije trap op 2-2 kwam. 
En dat was dan ook de eindscore. 
FvW. 

Er is iets mis als vlaggen niet in de top wapperen!  

 

                     

                


