
Schrijf een stukje voor mij Franz (108).     
 

 
Vijf op een rij. 

Op de vooravond van Pinksteren schrijf ik dit verhaal. Een verhaal over de Fc Weesp/sc 
Muiden Veteranen 35+. Om uw vraag over de titel te beantwoorden geef ik u hierbij de 
uitslagen van de laatste 3 wedstrijden, die door de welbespraakte spelers van het team 
behaald werden. Op zaterdag 12 mei tegen Woudenberg uit werd het 5-1, op woensdag 16 
mei werd het thuis in Weesp tegen Viod 3-5 en op zaterdag 19 mei thuis in Muiden tegen 
IJFC was de uitslag 5-1. De doelpunten vlogen de doelwachters om de oren. Gelukkig was de 
uitslag van de laatste wedstrijd in het voordeel van Sc Muiden/Fc Weesp veteranen. 
Het verslag van de wedstrijd tegen Woudenberg kon u al lezen in het clubblad van 14 mei 
2018. De wedstrijd op woensdag 16 mei op het hoofdveld van Fc Weesp verliep heel 
teleurstellend voor de thuisclub. De tegenstanders liepen over de ploeg heen en na tien 
minuten spelen was het al 0-1. Na een verprutste kans van Erkan en een mooie redding van 
Dennis de keeper maakte Erkan gelijk 1-1. Viod reageerde direct en maakte 1-2, doch Erkan 
(de topscorer) scoorde vlak voor rust de 2-2. In de rust werd net zoals in het veld veel 
gesproken. Dit hielp echter niet. Het werd 2-3 en even daarna 2-4. Robert Mansvelder 
maakte nog wel de 3-4, maar het laatste woord was aan bezoekers 3-5. De spelers van de 
thuisclub liepen met gebogen hoofd van het veld en durfden bijna niets meer te zeggen. 
Gelukkig verliep de wedstrijd op zaterdag 19 mei beter. Sander de Jager floot om 14.30 uur 
voor de aanvang van de wedstrijd op het grasveld van het Bredius Sportcomplex. Sander was 
zo sportief om het eerste half uur de wedstrijden te leiden. Daarna nam de aangewezen 
arbiter de fluit in handen en ook af en toe in de mond. Na 8 minuten spelen veranderde 
Robert Mansvelder de 0-0 stand in 1-0. De spelers van de thuisclub waren echt blij en dat 
probeerden ze dan ook verbaal naar buiten te brengen. De thuisclub was gewoon sterker en 
daardoor brak de ruststand door doelpunten van Michele Taglialatela, de geweldig spelende 
Erik Meijerink en de stille Arsim Hamiti. Na de rust werd een strafschop door een speler van 
de gastheren gemist en de gasten maakten even later 4-1. Gelukkig werd de eindstand 5-1 
door attent reageren van Arjen Sikkema. Al met al was het een gedenkwaardige wedstrijd en 
het publiek verliet dan ook in alle stilte het sportcomplex. 
FvW  

Stilte voor de storm. Zelfs als het niet waait! 
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