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De strijd om de 2e plek bereikt z’n apotheose. 
 
United we stand, divided we fall. 

Al enkele weken is de strijd om de 2e plek bezig in groep 2 van de Champions F-League. De spanning is te snijden. Met name 
langs het veld siddert de spanning, zoals een verdwaalde toerist in Death Valley. De supporters leven mee met de 
belevenissen van onze kleinsten. De gedachten zijn haast hoorbaar: “jaah, schiet dan, SCHIET DAN,  oei…… wat jammer”, “ik 
hoop dat hij vandaag toch eindelijk een goal maakt” of “nee, nee, nee….. niet DIE kánt op!” en “wat voetbalt ze toch goed”. 
Altijd positieve gedachten. Na afloop overheerst het gemeenschappelijke gevoel van trots. Mijn hardwerkende pupillen, dé 
talenten van Manchester United, zijn de laatste 2 wedstrijddagen met de buik over de grond gegaan, hebben diep in het stof 
gehapt en zijn door het sluik gegaan. En dat allemaal in 6 wedstrijden. Vrouwe Fortuna was ons niet gezind. En dan was onze 
middenvelder annex spelbepaler annex waterdrager Jord ook nog eens ziek. Als het noodlot op de loer ligt, dan slaat ze ook 
keihard toe.4 punten zijn er slechts behaald uit de laatste 6 wedstrijden. Twee weken geleden, toen de Gluurpiet stiekem ons 
wedstrijdverslag had verruild voor zijn eigen gedicht, werd er in de 1e wedstrijd verassend gewonnen van het dappere 
Barcelona. Barcelona dat weer aantrad in z’n oorspronkelijke basisteam werkte hard, maar kon net niet voorkomen dat 
uiteindelijk de 3 punten naar Manchester gingen (dankzij goals van Sam en Fabian en goede assists van Randy).De volgende 
wedstrijd tegen AC Milan was verschrikkelijk spannend. Koploper Milan dat in de 1e wedstrijd nog onderuit was gegaan tegen 
Chelsea, was uit op revanche tegen mijn strijders. Met nog 1 minuut op de klok werd door Nick de 2-3 “Anschlusstreffer” op 
het scorebord gezet (nadat Daan vlak daarvoor al de 1-3 liet aantekenen). Dus één minuut vol Alfred Hitchcock-achtige 
suspense. Komt Manchester United nog langszij en halen ze een nog een punt, of houdt AC Milan stand en wint de wedstrijd? 
…….deze spanning houden we nog even vast………..  Dan de laatste wedstrijd tegen Chelsea. Nog nooit zoiets gezien. Op het 
moment dat de scheidsrechter de wedstrijd wil laten beginnen, spurten 2 spelers van Chelsea het veld af. Ongeloof op de 
tribunes. Waar gaan ze naar toe. Dit lijkt wel een scene uit een klucht van John Lanting. Blijkbaar bevangen door de extreme 
spanning in deze beladen Engelse derby, hebben ze besloten de druk wat te verlichten door achter de hoofdtribune het 
grondwater flink te vervuilen. Met de blaasjes leeg kon er minuten later eindelijk worden begonnen met voetballen. Tot 2 
keer toe kwamen we op achterstand en deze achterstand werd tot 2 keer toe door Nick weggewerkt: 2-2. Dan, met nog 5 
minuten te spelen, sloop het er langzaam in. Heel geleidelijk, maar steeds tastbaarder kwam het gevoel naar boven. Een 
combinatie van opwinding en angst. De gedachten van mijn protegés dwaalden af van het voetballen. Maar het hoe en 
waarom was mij toen nog een raadsel. Toen, plotseling als een bliksemstraal bij kristalheldere lucht, kwam het besef: Anna, 
heel onbevangen tijdens de wedstrijd, met haar blauwe kijkertjes kijkt ze me open aan en zegt: “straks komt Sinterklaas, 
leuk hè”. Inderdaad, dat is leuk…... Dus dát was het. Sinterklaas. De gedachte hieraan deed onze krachtige benen doen 
veranderen in roomboterletters. Eindstand 2-6. De lieve oude Goedheiligman heeft ons 3 punten gekost (maar hij heeft het ’s 

nachts wel weer goedgemaakt, door wat extra’s in de schoentjes te doen)  

Ondanks de schamele, door keihard werken bijeengesprokkelde puntjes is toch nog net door de “lads”, de 2e plek 
gehandhaafd – foei, a narrow escape. Maar hoelang houden we nog vol, met de andere teams hijgend in onze nek? 
  

STAND GROEP B 

  G W GL V PT DPV DPT 

1 AC MILAN 21 19 0 2 57 78 25 

2 MANCHESTER UNITED 21 8 1 12 25 47 69 

3 CHELSEA 21 7 2 12 23 56 56 

4 FC BARCELONA 21 6 1 14 19 38 69 

  
  
Vorige week: algehele afgelasting in verband met sneeuwval.  
Maar dit was allemaal deze week niet belangrijk: HELEMAAL NIET BELANGRIJK. Alles valt in het niet bij de komst 
van Sinterklaas! Dinsdag 25 november om 16.45u. heeft de Sint tesamen met zijn pieten De Zweef een bezoek gebracht. In 
ons clubgebouw werd de Sint gastvrij onthaald in een ruimte vol bonzende hartjes. Met hartverwarmend gezang, 
opgewonden gegil en verwachtingsvolle ogen werd Sint binnen gezongen. Als eerste kwam kale Piet binnen. Kale Piet? Dat 
kan toch niet. Gelukkig legde Piet uit aan enkele enthousiaste jongens dat Knip Piet was uitgeschoten met z’n schaar. Wel 
even een gek gezicht. Maar gelukkig was hij net zo zwart als alle andere pieten. Dus het was goed. Een geluk bij een ongeluk 
dat Sinterklaas niet door deze Piet onderhanden was genomen. Wel even paniek in de tent toen bleek dat Sint’s staf 
verdwenen was. Gelukkig werd deze met behulp van enkele oplettende F-jes snel gevonden. Dus het feest kon beginnen. Eén 
voor één mochten de teams bij Sint aantreden. Van F1 tot en met Barcelona allemaal kwamen ze aan de beurt. De Sint had 
zichtbaar plezier onze kids te ontvangen en nog even enkele leuke anekdotes te vertellen. Een kleine impressie (van de 
jongsten). 



 
Barcelona: high-5 met de Sint 

 
Manchester United: “Zie ginds komt de stoomboot”. 

 
Chelsea: Sint stelt de vraag aan Damian (want hij voetbalt nl. bij Chelsea): "How are you". ......Dit is wel een hele moeilijke 

vraag.... 
  



 
AC Milan: Sinterklaas zegt "beterschap Dion - en je mama ook!". 

  
Sinterklaas vond het zo leuk in ons clubgebouw, dat hij helemaal de tijd was vergeten. Iets verlaat verliet hij de Zweef onder 
welhaast oorverdovend gezang "dag sinterklaasje dahaag dahaag dahaag zwarte piet". Onze kinderen achterlatend met 
vuurrode wangetjes en in volle verwachting van wat Sinterklaas aan cadeaus had achtergelaten. Groot was de verassing toen 
bleek dat het kadootje een enorme voetbal was. Haast nog groter dan enkele van onze ster-voetballertjes. Een beter cadeau 
had Sint toch niet kunnen bedenken. Stond er bij de uitgang ook nog eens een aardige dame met een zak vol pepernoten en 
ander suikergoed voor onze neuzen. 
  

Een zeer geslaagde middag. Sinterklaas Bedankt! 

 


