
Schrijf een stukje voor mij Franz (174).                                                

Het is stil aan de Overkant!
Het was op de dag voor dierendag niet alleen stil aan de overkant, maar rondom alle velden op het 
sportcomplex van FC Weesp. Door de verscherpte coronamaatregelen mocht er geen publiek bij de 
gespeelde wedstrijden aanwezig zijn. Het weer paste zich goed aan de treurige omstandigheden aan.
Het was miezerig en grauw. Op geen enkel sportveld wordt publiek getolereerd en daarom is het des 
te vreemder dat er in kerken en moskeeën wel veel bezoekers mogen komen. Het is vooral erg druk 
in de kerken waar wijwater geschonken wordt.
De op het 1e veld gespeelde wedstrijd FC Weesp/SC Muiden Veteranen 45+ tegen HSV’69 Veteranen 
45+ was voor de leiding van de thuisclub echt een wedstrijd om te lijden (eh) ik bedoel leiden. Er 
worden voor de wedstrijd zoveel zaken afgesproken, dat men wel een laptop mee naar het veld mag 
nemen. Dit mag wel! Dit mag niet! Scoren mag trouwens wel. De Vechtclub was wel sterker. Jammer 
genoeg werd een goal vanwege buitenspel afgekeurd en Patrick de laatste man kopte fraai op het 
doel. Helaas was het niet genoeg voor een doelpunt. De bezoekers hadden niet veel in te brengen. 
Vanwege het mooie geluid van het doelframe schoten Erkan en Arsim nog maar even tegen lat en 
paal. Uiteindelijk was het Erkan, die een fraaie pass van Robert benutte 1-0. Arsim stond weer op de 
juiste plaats om de door de paal afgeketste bal tussen de netten te schieten 2-0.
Na de rust scoorde de tegenpartij nog de 2-1, maar toen was het wel genoeg voor de thuisploeg. Het 
werd 3-1 door Dwight en 4-1 door Arsim. 
Daarna konden alle spelers in tenue en zonder te douchen naar huis. 
FvW
 

Een wedstrijd zonder 3e helft is géén wedstrijd!



Herinnert u zich deze nog!

Een lekker elleboogstootje is niet te
versmaden!


