
Schrijf een stukje voor mij Franz (151).  

 
 

V & V! 

Vlug en Vaardig is een korfbalclub uit het Friese Garyp. Maar met de titel V& V schrijf ik niet over 
deze club. V & V in dit stukje staat voor Verdriet & Vreugde. Deze gevoelens overspoelden de spelers, 
begeleiders en supporters van het sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ team op het mooie echte 
grasveld op de Bredius. Verdriet was er tijdens de wedstrijd en vreugde in de derde helft. In de eerste 
vijf minuten van het duel tegen Altius Veteranen 45+ was het voor de thuisclub niet zo bedroevend. 
Het werd zelfs 1-0 door een doelpunt van middenvelder René. Maar daarna was het ook wel 
gebeurd. Het ene doelpunt na het andere doelpunt kreeg René, de goede doelman, te verwerken. En 
niet alleen de doelman natuurlijk. Ook de andere tien spelers moesten met lede ogen aanzien dat de 
bezoekende club met een korfbaluitslag van 1-12 (ruststand 1-8) naar huis ging. De meeste spelers 
van de thuisclub waren echt verdrietig en werden nat door de overvloedige tranengolf. Ze werden 
niet nat door het weer, want dat was prachtig. In de kleedkamer werden ze weer nat, maar dan door 
het douchen. 
Na de wedstrijd was er toch vreugde. De Veteranencrew van de kantine kreeg een paar hele grote 
bossen prachtige bloemen en de begeleidende staf kreeg ieder een hele grote fles Grolsch Herfst 
Bok.  
Een heel mooi gebaar van het 45+ team. Wat ik wel jammer vind is het feit, dat Jan Meester niet bij 
dit gebeuren aanwezig was. Waarom? Ik heb een vermoeden dat Jan te veel negatieve reacties krijgt 
van sommige spelers. Ik wil hier nog wel schrijven dat Jan nooit slechter kan vlaggen dan de manier 
waarop deze spelers spelen. 
FvW 

Commentaar is niet erg, maar laat het opbouwend zijn! 
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Herkent u deze nog! 

 

 
 

Moeilijke keuze! De grote of kleine fles?  


