Zo kan het dus ook
(SJO Dronrijp Foarut Combinatie JO15 – 2 tegen VV Oosterlittens JO 15-1 d.d. 18-03-2017)

Met de wedstrijd van vorige week nog vers in het geheugen, waarin onnodig punten werden
verspeeld, stond vandaag de uitwedstrijd tegen SJO Dronrijp Foarut Combinatie JO15-2 (DFC) op het
programma. Een tegenstander die nog bekend was van de najaarscompetitie. Met hen werd namelijk
gestreden om de titel van “Herbstmeister 2016”. Doordat onze jongens het onderlinge duel, door
een doelpunt van Silvan in de allerlaatste minuut, met 2-1 wisten te winnen, kon deze titel in Littens
gevierd worden.
Voorafgaand waren we erover geïnformeerd dat het er bij DFC wel eens hard aan toe kan gaan en
dat er momenten kunnen ontstaan waarbij de spelers meer ogen voor de tegenstander hebben dan
voor de bal. Bij aankomst op sportpark Schatzenburg zagen we gelukkig een groot welkomstbord
staan waarop werd aangegeven dat dit sportpark Fairplay hoog in het vaandel heeft staan. Geen
reden voor ongerustheid dus.
Om 11.00 uur was de aftrap op sportpark Schatzenburg. Vaste waarden Bauke en Silvan begonnen
op de bank. VVO zat er vanaf het begin meteen bovenop. Al vrij snel resulteerde dit, op aangeven
van Dylan, tot een kans voor Rob. Helaas vond hij de keeper van DFC op zijn pad.
VVO bleef druk houden, waar met name de
verdediging van DFC geen raad mee wist.
Paniekerig werd geprobeerd de bal weg te spelen,
hetgeen niet altijd lukte. In de eerst 5 minuten
konden dan ook 3 corners voor VVO genoteerd
worden. Helaas resulteerde dit niet in een vroege
treffer.
In de 7e minuut was het plotseling wel raak. Een
mooi pass van Jelmer van de rechterkant krulde
over de verdedigers van DFC heen en viel voor de
voeten van onze linksvoor Wiebe Siemen. Hij kon
vrij uithalen en schoot de bal strak in de kruising,
waarmee er een 0 - 1 voorsprong was voor onze
jongens.
Ondanks de tegentreffer wist DFC zich te herpakken en kwamen zij met regelmaat tot het opbouwen
van aanvallen. Gelukkig wisten onze jongens deze steeds af te slaan en kwamen zij niet tot scoren.
Ook van de kant van VVO waren er de nodige kansen maar met name deze werden door een
uitstekende keeper van DFC gepareerd.
Zoals gebruikelijk werd er halverwege de 1e helft aan onze kant gewisseld. Bauke en Silvan kwamen
in het veld om Hessel en Rob af te lossen. Waarschijnlijk dat ze bij DFC in de gaten hadden dat dit
vaak een moment is waarbij de concentratie iets verslapt omdat de nieuwe spelers vaak nog even
moeten wennen en moeten kijken wie hun directe tegenstander is. Op het middenveld ontstond
ruimte waardoor een DFC speler van ruim 20 meter een bal op onze keeper Lars af kon vuren. Er was
in geen velden of wegen een speler van VVO te zien die ook maar een poging deed om het schot te
blokken of de weg naar Lars te versperren. Lars was dan ook kansloos en zag de bal buiten bereik
over hem heen het doel in vliegen, 1 – 1.

De tegentreffer had gelukkig geen invloed op het spel en de mentaliteit van onze jongens. Vooraf aan
de wedstrijd was hen duidelijk gemaakt dat er meer overgespeeld moest worden. Niet altijd blind de
lange bal spelen welke 9 van de 10 keer bij de tegenstander beland maar meer opbouwend proberen
te voetballen. Kijken en zoeken naar de vrije man en overspelen, ook als de vrije man achter je staat
of wanneer dit de keeper betreft. Voor de winterstop hadden we ook al de nadruk op gelegd en er
grote stappen mee gemaakt. Helaas hadden we dit in de wedstrijden na de winterstop nog niet veel
mogen zien. Vandaag gelukkig wel. Hiermee kwam er meer rust in het spel en hadden de jongens de
wedstrijd onder controle. Bij dezen een compliment aan de jongens. Houd dit vast en blijf jullie op
dit vlak ontwikkelen.
Het opbouwende en controlerende spel resulteerde er in dat het gemor bij de tegenstander, wat zich
in de beginfase heel even liet zien, de kop weer op stak. Het moment dat Wiebe Siemen in de 29e
minuut in het strafschopgebied door de tegenstander omver werd geduwd en de scheidsrechter
resoluut naar de penaltystip wees, deed het vuur bij DFC oplaaien. De terechte penalty werd door
Bauke koelbloedig ingeschoten. Bij PSV zouden ze willen dat de een dergelijke penaltynemer in het
team hadden. De tussenstand kwam daarmee op 1 – 2.
Een groot aantal spelers van DFC was woest. Hun leider zag het vanaf de zijlijn met lede ogen aan. De
scheidsrechter moest het verbaal en de spelers van VVO lichamelijk ontgelden. Het voorbeeld van de
aanvoerder van DFC met natrappen op Jelke, wat door de scheidsrechter helaas niet werd
waargenomen, werd door een middenvelder van DFC meteen overgenomen. Zonder oog te hebben
voor de bal werd Dylan letterlijk onderuit geschoffeld. Net als bij de penalty werd er hier door de
scheidsrechter kordaat en correct opgetreden. De speler van DFC werd met een tijdstraf van 10
minuten het veld uitgestuurd.
Met uitzondering van morrende spelers van DFC waren er in de laatste 5 minuten van de 1e helft
geen noemenswaardig heden meer te vermelden. Met een 1 – 2 ruststand werd de kleedkamer, en
de thee, opgezocht.
In de rust werden de zwakke punten en de gemaakte fouten besproken samen met trainer Bouwe,
die ook bij de wedstrijd aanwezig was, besproken. Door hier alerter op te zijn en er vooral voor te
zorgen niet mee te gaan in de houding en mentaliteit van de tegenstander, kon deze wedstrijd
winnend afgesloten worden.
De 2e helft stond op punt van beginnen toen de scheidsrechter richting de leiding van de tegenpartij
aangaf dat hij met een speler te veel in het veld stond. Ondergetekende had hier niet meer bij stil
gestaan maar Jelke had bij de scheidsrechter aangekaart dat er van de 10 minuten tijdstraf van de
tegenstander nog circa 5 open moesten staan. Dit was dus inderdaad het geval. Met 11 tegen 10
werd dus aan de 2e helft begonnen. De reactie van enkele spelers van DFC hierop, laat zich raden.
Het doel van VVO was duidelijk. De tegenstander onder druk zetten en proberen zo snel mogelijk het
verschil te maken. De eerst kans was voor Silvan. Op aangeven dan Jelmer, zag hij de bal maar net
over gaan. In de 2e minuut was het wel raak. Na voorbereidend werk van Silvan, die de bal
overspeelde naar Bauke, die op zijn beurt oog had voor de vrijstaande medespeler Jelke, was het
voor Jelke, als echte goaltjesdief, een eitje op de paal tegen de netten te werken, 1 – 3.
Bauke en Silvan, mijn complimenten dat jullie het zo snel hebben opgepakt. Waar een keer
wisselspeler zijn al niet goed voor is.

In de 7e minuut was het weer raak. Na een dribbel van Bauke wist hij Wiebe Siemen in te passen
welke op zijn beurt de 1 -4 wist te maken.
Het hek was van de dam en het vuur bij enkele spelers van DFC was weer opgelaaid. Met grote
regelmaat werd richting scheidrechter geroepen voor een overtreding aan VVO zijde. Ieder schot
tegen het lichaam van een speler van VVO werd als handsbal gezien en ieder duikeling van een DFC
speler was het gevolg van duwen van VVO zijde. Gelukkig liet de uitstekend leidende scheidsrechter
zich niet beïnvloeden. Sterker nog, wat maar weinige scheidsrechters in het elite korps van de KNVB
aandurven, deed hij wel. In de 13e minuut werd Silvan door een tegenstander in het
strafschopgebied onderuit gehaald en voor de 2e keer in de wedstrijd wees hij resoluut naar de
penaltystip. Net als in de 1e helft was het wederom Bauke die de penalty nam en niet verzaakte, 1-5.
Voor Lars moet de 2e helft weinig fysieke moeite hebben gekost. Ik noem met name “fysieke” moeite
want zoals een waardig aanvoerder betaamd moet hij natuurlijk zijn medespelers wel coachen en
aanwijzingen geven. En aangezien de 2e helft zich grotendeels op de helft van de tegenstander
afspeelde, kwam het nog al op het volumen van Lars aan. Mocht hij het weekend een schorre stem
hebben gehad, dan kan het wel eens met deze wedstrijd te maken hebben.
In de 22e minuut was het wederom raak aan de zijde van VVO. Wiebe Siemen wist, na een dribbel
waarbij hij 3 spelers van DFC wist te passeren, voor de 3e maal te scoren en dus de 1- 6 op het
scorebord te zetten.
Een paar minuten later was het Bauke, die net als DFC in de 1e helft, vanaf 20 meter de een vrije
schietkans kreeg en ook zijn 3e treffer van de wedstrijd wist te maken, 1 – 7.
De wedstrijd was gespeeld. Aan de jongens van VVO was dit ook te zien. In de laatste 10 minuten
verzwakte het spel aan de zijde van VVO. Dat een enkeling hierbij ook weer terug viel in “ oude”
fouten nemen we nu maar voor lief maar. Wel bleven de jongens tot aan het laatste fluitsignaal de
tegenstander onder druk houden. Silvan kreeg nog een grote kans op toch zijn doelpunt mee te
pakken maar helaas stuitte de bal te ver van zijn voeten waardoor de keeper er eerder bij was. Bij de
stand van 1 – 7 klonk uiteindelijk dan ook het laatste fluitsignaal.
Waar op voorhand een zware wedstrijd werd verwacht, kan achteraf gesteld worden dat het een
redelijk simpele overwinning is geworden. Door goed voetbal hebben de jongens de tegenstander uit
de wedstrijd weten te halen waardoor met name de 2 helft het verschil gemaakt kon worden.
Tot slot langs deze weg nog mijn complimenten aan de scheidsrechter die correct heeft gefloten en
kordaat optrad op de momenten dat het nodig was.
Doordat Be Quick Dokkum van V en V 68 heeft gewonnen en Holwerd-Blija de streekderby tegen FC
Birdaard wist te winnen is er nog volop spanning in de strijd om het kampioenschap. Be Quick
Dokkum heeft de leiding met 7 uit 3, gevolgd door V en V’68 en Holwerd-Blija met 7 uit 4. Onze
jongens bezetten momenteel de 4e plaats met 6 uit 3. FC Birdaard (1 uit 3) en DFC (0 uit 3) lijken af te
haken.
Volgende week moeten onze jongens de
uitwedstrijd tegen FC Birdaard spelen. De
aftrap is om 10.30 uur in Birdaard. Met deze
laatste wedstrijd in gedachten, zien we deze
wedstrijd met het volste vertrouwen
tegemoet. Was het maar weer zaterdag.
Groeten,
Cees

