
Schrijf een stukje voor mij Franz (24). 
 

.                                                 

Valentijn 
 

De coach van de Fc Weesp/sc Muiden Ve 35+ had het echt niet gezien. Voordat de 
uitwedstrijd tegen Desto Ve 35+  op veld nummer 6 van sportpark De Vrijhyt, gelegen op 600 
meter afstand van het Desto-paviljoen, begon, had de doelman van de combinatieploeg een 
rood hartje in het doelnet gehangen. Puur een teken dat hij al met de dag van morgen bezig 
was. Aan zijn spel was het echter niet te merken. Hij verdedigde zijn domein op een 
geweldige wijze. Tot twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. In de tweede helft 
wilde hij een bal uittrappen maar werd daarbij gehinderd door een lange tegenstander. De 
keeper dacht dat het een Valentijn gebaar was en daarom aaide hij de tegenstander met de 
voet terug. Het waren gewoon tekenen, dat de spelers met 14 februari bezig waren. De 
overigens goed leidende scheidsrechter vatte het gebeuren echter heel anders op. De Desto 
speler kreeg verbaal geel en de doelman van de gasten kreeg verbaal rood. De referee moest 
het verbaal doen, omdat hij geen kaarten bij zich had. De rechterspits van Fc Weesp/sc 
Muiden ging op doel staan en ook dit deed hij voortreffelijk. De uit het veld gestuurde speler 
nam in de dug-out plaats tussen de coach en een deerne met roodgekleurde bollende wangen. 
Zij fluisterde hem toe of hij haar Valentijn zou willen zijn. Daarop reageerde hij, dat hij 
Dennis heet en dat hij ook met die naam aangesproken wil worden. Sorry!, zei de dame en 
stak een sigaret op. 
Het scoreverloop van de enerverende wedstrijd was als volgt. Desto kwam na de rust met 1-0 
voor en tien minuten voor het einde maakte de tegenpartij via een goed schot van Remko 
Pontman gelijk. Eindstand derhalve 1-1. 
FvW. 

Hoe zou het toch zijn? Zonder je eigen Valentijn! 
 
 

 


