
Schrijf een stukje voor mij Franz (89)               en Sake v.d. Kloet(1). 

VIOD 

Het was echt niet goed overgekomen bij een stel spelers van Fc Weesp/sc Muiden 
Veteranen 35+. Zij dachten dat ze afgelopen zaterdag uit tegen FIOD zouden spelen. U weet 
wel. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. En daarom schreven ze af om zodoende 
een belastingonderzoek te vermijden. Toen de leiding van het team de afmeldingen binnen 
kreeg, werd het plan geopperd om de Veteranen om te zetten in een N.V. Dan konden de 
spelers naamloos het veld betreden en werd daardoor het risico van een onderzoek minder 
groot. Maar neen hoor! De wegblijvers vertrouwden het toch niet. Ook niet toen hen verteld 
werd dat N.V voor Naamloze Vrienden staat. En zodoende waren in Tienhoven maar twaalf 
spelers, twee coaches en Hein van Kooij als assistent-scheidsrechter aanwezig. 
Zelf was ik ook verhinderd. Ik moest naar de nationale Sinterklaasintocht in Dokkum om mijn 
zwarte geld af te leveren aan een Zwarte Piet, die dat geld op de boot van Sinterklaas zou 
verbergen totdat de boot weer in Spanje gearriveerd is. Op deze manier ontloop ik te hoge 
belastingaanslagen. Dit laatste deel ik u wel in vertrouwen mede. 
De wedstrijd tegen v.v. VIOD begon om 14.45 uur. Na 8 minuten spelen was het gelijk raak. 
Gary Person scoorde via een fraai genomen vrije trap 0-1. Even later was het alweer 1-1. De 
gastheren scoorden door een toegekende strafschop doeltreffend te benutten. Deze stand 
bleef, mede door een geweldige redding van doelman Dennis Huitema, tot de 25ste minuut 
op het scorebord staan. Robert Mansvelder maakte uit een hoekschop de 1-2. Dit werd ook 
de ruststand. 
Na de rust een ongewijzigd spelbeeld. VIOD maakte bijna een doelpunt uit een gevaarlijke 
uitval en Erkan Yilmaz verzuimde om een geweldige kans te benutten. De spelers van 
FcWeesp/sc Muiden Veteranen 35 plus haalden opgelucht adem toen Robert Mansvelder de 
1-3 maakte. Dankzij een misser van Michele Taglialatela werd dit ook de eindstand. 
FvW 

Een overwinning tijdens de intocht van Sint Nicolaas. Dat is pas een echt 
cadeautje!  

     
 

 


