
Circus Knie 
Het hoogtepunt op het 3e veld van het Fc Weesp sportcomplex tijdens de wedstrijd sc 
Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 tegen IJsselmeervogels Veteranen 1 was in de 10e minuut na 
het beginsignaal van de goed maar soms vals fluitende scheidsrechter. De toonhoogte van 
zijn fluiten was goed, maar af en toe hoorde men toch een fluitsignaal in mineur terwijl het 
majeur had moeten zijn. Marco v.d. Berg verraste het publiek met een acrobatische actie. 
Terwijl hij een halve schwalbe maakte onderschepte hij de bal. Het was een actie, welke 
volgend jaar in Circus Knie te zien is.  

De thuisploeg speelde een geweldige wedstrijd. In de 1e helft werd voetbal gespeeld zoals 
het eigenlijk gespeeld moet worden en in de 2e helft vochten ze als circusleeuwen om de 
overwinning veilig te stellen. Remko Pontman maakte in de 19e minuut met een bekeken 
schot vanaf het middenveld de 1-0. De doelman van de tegenpartij had zijn veiligheidszone 
verlaten en dat had de middenvelder van de thuisclub goed in de gaten. Het was een 
bekeken treffer. Jeroen Scholte maakte via een snelle uitval de 2-0 en Michèle Taglialatela 
scoorde het mooiste doelpunt van de middag. Hij krulde vlak voor rust de bal fraai in het 
vijandelijk doel 3-0. 

De 2e helft was een moeilijke helft voor de Veteranen 1 uit Weesp en Muiden. Er moest 
gevochten worden om IJsselmeervogels niet te laten scoren. De in blauwwit (de kleuren van 
vv Spakenburg) geklede spelers deden dit met verve. Het werd wel 3-1 en 5 minuten voor 
tijd zelfs nog 3-2. De weer geweldig keepende doelman Dennis Huitema van de thuisclub 
maakte aan alle onzekerheid een einde. Via een terecht toegekende strafschop scoorde hij 
fraai de 4-2. Een mooie eindstand na een wedstrijd. Heren, jullie worden bedankt voor het 
vertoonde spel. 

FvW 

Laurens! Het was een genoegen om zo snel je hand weer te kunnen 
schudden. Het gaf echt een goed gevoel! 

 

 


