
Schrijf een stukje voor mij Franz (170).                                                      

Uitgelaten!
Zaterdag jongsleden was het een bijzondere dag. Op het 2e veld van het FC Weesp sportpark speelde 
FC Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+ een vriendschappelijke wedstrijd samen met AH’78. Het was 
wel even wennen voor de spelers op het veld en ook de scheidsrechter moest de juiste fluittoon nog 
vinden. Als proef werd de wedstrijd zonder assistent-scheidsrechters gespeeld. En dat ging heel 
goed. Supporters waren er ook. Ellebogen en vuisten werden tegen elkaar gestompt en de lachende 
gezichten toonden een blijheid zonder weerga. Eindelijk zien we elkaar weer!
Ook de ploeg uit Huizen was verheugd om weer tegen een balletje te trappen. In de ploeg zaten een 
paar bekenden zoals Johan Kop, Gary en Laurence. Die laatste twee zijn toch wel een onafscheidelijk 
koppel.
Het was een leuke wedstrijd. Soms dreigde de leider van de thuisclub met een hondenriem als de 
spelers niet genoeg afstand hielden. Maar in een wedstrijd is dat toch heel moeilijk. Bij de aftrap gaat
het nog wel, maar daarna is het dan wel afgelopen.
In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Kans op kans volgden elkaar op. Er werd 
echter niet gescoord.
Na de rust zonder thee werd AH’78 sterker en sterker. En dat nog wel met tien man. Bij zo’n eerste 
wedstrijd zijn de hamstring-verrekkingen volop aanwezig. Gelukkig had de thuisclub voldoende 
reserves op de bank. Na 50 minuten spelen werd het 0-1, Arsim maakte kort daarna de gelijkmaker 
(1-1) en Ranny zorgde voor een 2-1 voorsprong. Maar daarna was het afgelopen met de 
resultaatdrang van de Vechtclub. Via een strafschop werd het 2-2 en toen was het hek van de dam. 
Het werd 2-3, 2-4, 2-5 en bij de 2-6 werd er voor het einde van de sportieve strijd gefloten. En de 
toon van de fluit was weer helemaal gestemd!
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Uitgelaten zijn is een mooi toonbeeld van vreugde!



                

  

Herinnert u zich deze nog!

Een medicijn, dat altijd werkt!


