
Schrijf een stukje voor mij Franz (101) samen met Robert M (6).     
 

 

Weelde 
Hierbij een verslag van een uiterst belangrijke wedstrijd in de Veteranencompetitie. De kanjers van 
het Combiteam hebben het weer uitstekend gedaan. Ze trokken zich niets aan van de Russische beer, 
maar beten zich vast in hun tegenstander. 
 
 In de week voorafgaand aan zaterdag 17 maart leek een weelderige lente haar intrede te doen. Het 
zonnetje kwam door, de temperatuur steeg. En ja, af en toe wat neerslag wat er in Nederland nou 
eenmaal bij hoort. Maar naarmate het weekend naderbij kwam, daalden de temperaturen. Vrijdag 
vielen er enkele druppels en er dwarrelden zelfs wat sneeuwvlokjes! En de weersverwachting voor 
zaterdag was nou niet direct slecht te noemen, maar wel koud! De KNVB besloot daarom alle 
wedstrijden voor jongeren onder de 11 jaar alvast af te gelasten. 
De veteranen van SC Muiden/FC Weesp combinatie telden op hun vingers en kwamen tot de 
conclusie dat zij de leeftijd van 11 jaar nét gepasseerd waren. Een extra controle op voetbal.nl wees 
uit dat ze in de "Jongeren boven de 35" spelen. Hoewel een enkeling daar op zaterdagochtend nog 
aan twijfelde en bevestiging zocht, ging de wedstrijd om 14.30 uur in Huizen gewoon door. En ja, het 
veld in het stadspark getuigde niet van weelde, maar was van dien aard dat regen, sneeuw, ijzel of 
vorst het veld er niet veel slechter op kon maken. 
De 35+ veteranen misten toppers als de geblesseerde Arjen Sikkema en Sander de Jager, al kwam 
laatst genoemde wel mee naar Huizen om met winterjas en muts langs de lijn alsnog kou te lijden. 
Ook Edwin da Costa had verplichtingen als gevolg van de nasleep van een auto inbraak. En 
vleugelspeler Patrick Pieterse had een snipperdag genomen. Geen sneeuwsnippers, maar serieuze 
voorbereidingen op de avond in het café van zijn vrouw. Ondanks deze afzeggingen hadden de 
veteranen de weelde van 14 beschikbare spelers. De twijfelachtige gesteldheid van Dwight Loy viel 
alleszins mee, al startte hij samen met Marco Daalman en de verlate Erik Meijerink in de wissel. Erik 
was verlaat door EHBO-werkzaamheden bij dochter Mercedes, die een schuurdeur tegen haar 
gezicht kreeg. Alle veteranen hopen dat de schade meevalt en dat Mercedes binnenkort de knappe 
veteranen weer eens vereeuwigt met haar fotocamera! 
Dus drie veteranen in de wissel... In die winderige kou was dat beslist geen weelde te noemen! 
SC Muiden/FC Weesp speelde een effectieve wedstrijd en dat is wel eens anders geweest. Maar in 
een topper als deze, tegen de nummer 2 van de competitie (SC AH'78) is effectiviteit absoluut een 
weelde. De veteranen kwamen in het eerste kwartier behoorlijk onder druk van SC AH'78 te staan. 
Deze tegenstander had midden op het middenveld een hele sterke, behendige (31 jarige) speler die 
moeilijk in toom te houden was. Michele Taglialatela en Robert Mansvelder hadden daar hun handen 
en voeten vol aan. Om de beurt doken zij de duels met hem in, al leverde dat geen 100% duelwinst 
op. Maar gelukkig hebben de veteranen altijd nog de weelde van hun sluitposten Patrick van 
Herwaarden en Aaron Bouwhuis waardoor het voor een tegenstander best een uitdaging is om bij 
het doel van SC Muiden/FC Weesp te komen. 
Hoewel SC AH'78 sterker begon en heer en meester was in het 1e kwartier, kregen ze slechts 1 
kans. Die werd flink over en naast gepoeierd. Verder zaten de Muider-Weesper vedetten er zo vaak 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvoetbal.nl&data=02%7C01%7C%7Cf08a267fabe64a87d54d08d58cc4ad53%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636569700061449824&sdata=NEYaFCCz6XiZezMYIsd2CXpx6x%2BlObNuLS%2FvaDqdUKI%3D&reserved=0


mogelijk kort op. Zo waren de Huizers aanvankelijk wel sterker, maar rijpe doelkansen bleven, op die 
ene na, uit. 
Toch kostte het kracht en dat bleek aan de blessure bij rechtsback Eyup Ulas. Hij vroeg daarom 
verstandig om een wissel en Marco Daalman viel voor hem in. Muiden/Weesp kreeg niet veel 
kansen, maar groeide langzaam in de wedstrijd. Echter, als een kans zich leek voor te doen, dan 
liepen de spitsen - Erkan Yilmaz en Mehmet Ulas - al gauw buitenspel. Tóch brak Erkan een keer goed 
door met een goede loopactie op een diep gegeven bal. De grensrechter van de tegenstander vlagde 
wel, maar tevergeefs. De scheidsrechter liet uit eigen waarneming - terecht - doorspelen. Van een 
afstand zette Erkan de bal in, die heel hoog en ver boven de uitgekomen keeper waaide. Het was 
even stil, maar toen bleek de bal in het doel te vallen. Uit het niets bleken de veteranen ineens 
dodelijk effectief te zijn; 0-1! 
Met nog enkele kansjes hielden de veteranen dit vast tot aan de rust. In de rust werden enkele 
wissels toegepast. Erik Meijerink viel in voor rechtshalf Arsim Hamiti, maar ging voorin spelen 
waardoor Mehmet Ulas een linie terugzakte. Dwight Loy viel in voor Marc van de Mortel op linkshalf. 
Afgesproken werd om de tegenstander op te vangen op de eigen helft en dan druk te zetten. SC 
AH'78 móest tenslotte komen. En dat wilden ze wel, maar de Muider/Weesper veteranen deden het! 
Tegen de afspraken in, maar door een situatie in de wedstrijd zetten Erkan Yilmaz en Erik Meijerink 
druk op de verdediging op de linker vleugel. Dwight Loy, Michele Taglialatela en Robert Mansvelder 
sloten goed aan om andere AH'78-spelers vast te zetten. Dat dwong de onder druk gezette 
verdediger om een pass door het midden van het veld te geven. En dáár mikte Mehmet Ulas al op. 
Hij onderschepte knap, ontdeed zich van zijn opponent en creëerde zo de weelde van een vrije 
doorloop naar de goal. Nog weelderiger was zijn beheersing waarmee hij de bal langs de keeper 
speelde: 0-2!! Een mentale tik was uitgedeeld! 
Een periode van enkele minuten volgde waarin SC AH'78 het erg moeilijk had. Ze zetten wel druk op 
Muiden/Weesp, maar dat mocht niet genoeg baten. De veteranen kwamen daar juist weer gevaarlijk 
uit. En weer was het de inzet en energie van Mehmet Ulas die een gevaarlijke counter opleverde. 
Toen hij net de 16-meterlijn passeerde werd hij naar de grond gewerkt. Ondanks protesten van de SC 
AH'78-spelers wees de scheidsrechter resoluut naar de stip. Nee, van een thuisfluiter was geen 
sprake. Dat mag men wel een weelde voor de uitspelende ploeg noemen. Erkan Yilmaz nam de 
penalty heel geconcentreerd en schoot de bal feilloos binnen: 0-3!!! 
Wat een feest ineens! In een wedstrijd als deze zó effectief zijn. En daar was het nog niet mee klaar. 
De Muider/Weesper veteranen wisten dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Zo werd er genoten 
van de weelde van professionaliteit op het ondermaatse veld. Ingetogen en geconcentreerd werden 
de aanvallen van de tegenstander systematisch ondermijnd. Af en toe was een duel pittig te noemen 
waardoor er grimmig geroepen werd dat er maandag weer gewerkt moet worden. Terechte 
opmerkingen, die beide ploegen mochten maken, maar alleen door de Huizers daadwerkelijk werden 
gemaakt. Toch greep de neutrale scheidsrechter een keer kordaat in door een Muider/Weesper 
veteraan met een gele kaart voor tien minuten een afkoelperiode te geven. Hoewel men met deze 
kou in twee minuten wel is afgekoeld, werden toch de regels gehanteerd. Er gebeurde nog van alles. 
Een fier overeind blijvende senior-veteraan Rob de Vries maakte de 90 minuten vol. Mehmet Ulas 
verdraaide zijn knie en viel uit waardoor Marc van de Mortel weer inviel. Een sterk keepende Dennis 
Huitema pakte alle ballen uit de lucht en van de grond en incasseerde hier en daar een optater. Zelfs 
de neus van een Huizer schoen ontving hij met z'n eigen neus, al werd dat niet gezien door de 
fluitende man in het geel-zwart. Eyup Ulas was weer fit genoeg geworden en viel in voor de leeg 
gespeelde Robert Mansvelder. En een kwartier voor tijd mocht Arsim Hamiti op de plek van 
topscorer Erkan Yilmaz proberen om de tegenstander nog eens pijn te doen. Hoewel Muiden/Weesp 
weer met 11 man kwam te staan, bleek AH'78 ook behoorlijk stuk gespeeld te zijn. Zij stonden 
inmiddels met 10 man. Een volgende doelpunt bleef uit en het verlossende eindsignaal leverde de 
Muider/Weesper 35+ veteranen in de koude wind en op het hobbelige veld een overwinning en 3 
punten op én... 6 punten voorsprong op de nummer 2 in de competitie, SC AH'78. 
Hoewel 0-3 een weelde is en ietwat geflatteerd gezien de krachtsverhoudingen, was de overwinning 
wél verdiend. 



Maar de grootste weelde voor de veteranen van SC Muiden/FC Weesp combinatie op deze koude 
zaterdag is toch wel die van een hoestende, kuchende, proestende, van een bronchitis herstellende, 
ski-jack dragende en (goed) gemutste vaandeldrager in de persoon van Jan Meester! Je bent een 
topper, Jan! 
Robert Mansvelder 
 

Wat is het koud, hè! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


