
Schrijf een stukje voor mij Franz (59) 

 

Missers in de Zon 
 

Persoonlijk houd ik er niet van om over menselijk falen te schrijven. En zeker niet het falen 
tijdens een sportevenement. Maar hetgeen zich afgelopen zaterdag afspeelde op het 2e veld 
tijdens de wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ tegen NVC Veteranen 35+ dient 
toch vermeld te worden in een clubblad, een krant of op een lokaal televisienet. Beschreven 
dient te worden op welke wijze spelers van de thuisclub omgingen met de door hen zelf 
gecreëerde kansen. In de eerste helft viel het nog wel mee. De eerste kans was zelfs voor de 
tegenstanders uit Naarden. Gelukkig werd er voorlangs het doel geschoten. De linksback van 
het combiteam had een passend antwoord. Helaas kaatste de door hem prachtig 
ingeschoten bal tegen de lat. De thuisclub was wel sterker. En dat resulteerde in een 1-0 
voorsprong. Gastspeler Sander de Jager uit de 45+ stond op de juiste plek om de bal tussen 
de palen en onder de lat te schieten. Hier ging een schitterende actie van Gary vooraf. Gary 
wist zich te ontdoen van zijn schaduw en met de zon in de rug gaf hij de niet te missen pass. 
Het spelbeeld na de rust verschilde niet veel van de krachtsverhoudingen binnen het veld 
tijdens de 1e helft. Fc Weesp/sc Muiden werd zelfs nog sterker. Maar , behalve dat Robert 
Mansvelder voor de 2-0 zorgde, was de tweede helft echt een helft van missers in de zon. De 
thuisploeg miste kans op kans en de ploeg had geluk, dat de tegenstander tegen de kruising 
van lat en paal schoot, want NVC had veel moed kunnen putten uit een tegenscore. 
Het liep gelukkig anders en de zonovergoten wedstrijd eindigde met een 2-0 stand. De enige 
man, die blij was met de vele missers was de man, die het scorebord bediende. Hij kon nu op 
zijn gemak van het weer genieten en hoefde maar twee keer op de knop te drukken om de 
juiste stand te vermelden. 
FvW 

Waar zon is, is ook schaduw!   

 


