
Schrijf een stukje voor mij Franz (169).                                                      

Voorbehoedzaam
Het is bijna vanzelfsprekend dat een voetbalteam behoedzaam is met het voorkomen van goals en 
ook vaak voorzichtig is bij duels met de directe tegenstander. Men wil tenslotte niet verliezen of een 
blessure oplopen. Afgelopen zaterdag speelde de FC Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+ thuis in 
Weesp tegen Muiderberg Veteranen 45+. Voordat de wedstrijd op het 1e veld begon, bracht ik een 
bidon vol koelend water naar de doelman van de thuisclub. Hij werd ingeschoten door één van de 
beste schutters van het Combiteam. Toen ik terug naar de dug-out liep zag ik een gebruikt condoom 
langs de achterlijn liggen. Het was aan de zijde van de parkeerplaats. Ik schrok wel een beetje en 
meldde het bij de scheidsrechter. Hij moest toch nog een rondje rondom het veld lopen en even later
zag ik hem het stuk rubber richting de omheining trappen. Tijdens zijn actie moest ik aan de 
mogelijkheid denken dat er wellicht zaad van een goede voetballer in het voorbehoedsmiddel had 
gezeten. Toch wel jammer, want de plaatselijke voetbalclub in Weesp kan wel goede voetballers 
gebruiken. Dit geldt trouwens ook voor de voetbalclub in Muiden.
De wedstrijd begon door het voorval een kwartier later dan gepland. De thuisclub was in de eerste 
helft wel iets sterker dan de bezoekers, maar drukte dat niet in doelpunten uit. Tal van kansen 
werden gemist en, zoals het vaak gaat, kwam de ploeg uit Muiderberg op een 0-1 voorsprong. Vlak 
voor de theepauze maakte Erkan de gelijkmaker 1-1. De tegenpartij was het hier niet mee eens en de
spelers liepen mopperend het veld richting kleedkamer af.
FC Weesp/SC Muiden was na de rust een stuk sterker. Na een kwartier spelen maakte Erkan zijn 
tweede treffer 2-1. Aanval op aanval golfde richting het doel van de tegenstander. Arsim maakte uit 
een schitterende combinatie de 3-1 en Patrick de Schilder zorgde voor de eindstand 4-1. Het was een
verdiende overwinning na een voetbalwedstrijd loze periode van drie weken.
FvW

Betreed altijd goed beschermd een sportveld!

                

https://pixabay.com/nl/photos/american-football-running-back-2913058/


  

Herinnert u zich deze nog!

Achterste rij: V.l.n.r. Jaap de Jong, Sake van der Kloet (+), Dick Mansvelder, 
Rick de Vries, Jan de Jong, Louis van Galen, Marien Kaat, Ab van Galen. 
Voorste rij, v.l.n.r.: Koen Keus, Cees Smit, Piet Mars (+), Wim Tigelaar, Klaas 
Kop, Henk Nauta (+), Piet Kop.

Forever on our minds!!


