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Wijzer? 
 

Wie de uitspraak “Hoe ouder! Hoe wijzer!” heeft verzonnen weet ik niet, maar 
deze op zich zelf wijze uitspraak geldt niet voor het veteranenvoetbal. Wat dat 
betreft vind ik de uitspraak “Hoe ouder! Hoe gekker!” wel van toepassing op het 
volgende verhaal. Natuurlijk mag ik niet generaliseren, maar wat er zaterdag 
10 september 2016 op het 1e veld van het sportcomplex Naarden plaats vond, 
ondersteunt mijn bewering dat mensen wel ouder worden maar niet wijzer.  
Het geschiedde in de tweede helft tijdens de wedstrijd NVC Veteranen 35+ 
tegen Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 35+. Tijdens een uitbraak van NVC kwam 
een speler alleen op keeper Dennis af. Wat er toen volgde is bijna niet te 
beschrijven. Ik doe het toch. De NVC’er schopte de doelman bijna omver en een 
natuurlijke reactie is dan, dat een slachtoffer een afwerend gebaar met de 
handen maakt. En in dit geval is het helemaal logisch, want het gaat om een 
keeper. Het stuk onbenul van de thuisclub haalde vervolgens met een gerichte 
klap op het gezicht van de goalie uit en het gevolg was een hevige bloedneus. 
Paniek alom en er ontstond een gevecht. De desbetreffende speler, die het al 
eerder in de wedstrijd voorzien had op de achillespezen van twee spelers van 
de gasten, kreeg een rode kaart en kon dus het veld verlaten. Maar wat een 
treurnis tijdens een partijtje zomervoetbal. Want warm was het zeker en 
daarom werden er ook vier drinkpauzes ingelast. Ik weet natuurlijk niet wat de 
desbetreffende speler te drinken kreeg. 
Fc Weesp/sc Muiden faalde tijdens de wedstrijd in de afwerking. Wat werden er 
een kansen gemist! NVC deed dat beter. De ploeg kreeg vijf kansen en schoot 
voor de rust twee ballen achter de toen nog onbeschadigde doelman. Ruststand 
2-0. In de tweede helft vond de scheidsrechter het nodig om iets goed te 
maken en gaf daarom aan de bezoekers een strafschop. Rachied benutte deze 
vlekkeloos 2-1. 
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Wijzer of gekker! Het komt met de jaren! 
 

 


