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Gatenkaas 
Of het nu komt door de nieuwe kunstgrasvelden of door het akelige weer? Afgelopen zaterdag 
was het bar en boos op het sportcomplex van Fc Weesp aan de Papelaan in Weesp. De 
seniorenteams, die om 14.00 uur (overigens op een grasveld)  en een halfuur daarna startten 
maakten geen enkel doelpunt. De tegenstanders deden dat wel. Als ik goed geteld heb, kregen 
de thuisploegen 14 goals om hun oren. Het was en is nog steeds ongelofelijk, dat zoiets kan 
gebeuren. In de kantine gevuld met carnavalsmuziek werd er uitvoerig over gesproken. 
Sommige aanwezigen stelden voor om de naam van het sportcomplex te wijzigen in 
Sportcomplex Gatenkaas of Sportcomplex De Grote Nul. Natuurlijk weet je nooit of het 
bestuur deze suggesties naar de Gemeente Weesp doorspeelt, maar het kan geen kwaad om de 
naamsverandering in de volgende Algemene Ledenvergadering te bespreken. 
. 
Ik heb al een beetje verklapt wat de uitslag van de wedstrijd Fc Weesp Ve 35+1 tegen Altius 
Ve 35-1 geworden is. De wedstrijd werd, vergezeld door een harde wind en vervelende 
regenbuien, gespeeld op het 3e veld. De tamme strijd ging gelijk op. De thuisclub had in het 
begin van de wedstrijd wel op 1-0 kunnen komen, maar Erkan zocht het doel iets te hoog. De 
ploeg uit Hilversum kreeg een paar kansjes maar ook zij konden niet scoren. Remko Pontman 
kreeg de grootste kans op het maken van een doelpunt. De door hem ingeschoten bal vanaf de 
penaltystip werd echter fraai door de doelman gestopt. Rust 0-0. 
Na de theepauze volgde eenzelfde spelbeeld. Uiteraard hadden de teams van helft gewisseld 
en dat pakte beter voor Altius uit. Via het hoofd van één der voorwaartsen werd het 0-1. En 
wat de gastheren er ook aan deden. Het bleef 0-1. Ook omdat de bezoekers een strafschop 
misten. 
FvW. 

Waar zijn de echte spitsen gebleven? 
Arie de Oude van DWS (en Gert Bals) in maart 1962. 

 


