De kampioenswedstrijd VV Oosterlittens JO15-1 tegen Mulier JO15-1 op 10-12-2016
Op zaterdag 10-12-2016 was het dan zover. De jongens van VVO JO15-1 konden de titel
“Herbstmeister 2016” op hun erelijst bijschrijven. Door de overwinning van de vorige week in
Harlingen, waren de jongens qua punten op gelijke hoogte gekomen met Dronrijp JO15-2. Door een
beter doelsaldo, +19 t.o.v. Dronrijp, was de titel binnen handbereik. Zeker gezien het feit dat Dronrijp
al uitgespeeld was. De klus moest geklaard worden tegen Mulier JO15-1. De opdracht was om er
voor te zorgen dat er in het ergste geval met minder dan 18 doelpunten werd verloren. Dit moest
mogelijk zijn.
Om 10 uur was de aftrap op het hoofdveld van
sportpark Tred’iene te Easterlittens. Publiek was in grote
getale aanwezig om bij deze historische wedstrijd
aanwezig te zijn. Groot was dan ook de schrik toen na 2
minuten spelen er een 0-1 achterstand op het scorebord
kwam te staan. Door een fout in het hart van de
verdediging van VVO, viel een mislukte kopbal in de
voeten van de spits van Mulier. Zo’n grote kans liet deze
spits zich niet ontgaan waardoor Lars zijn eerste
balcontact bestond uit het weghalen van de bal uit zijn
doel. Voor onze jongens was er dus nog wel een klus te klaren.
Zoals ook al in eerder wedstrijden deze competitie, werd ook nu weer duidelijk dat de jongens in
mentaal opzicht enorm zijn gegroeid. Waar ze in het verleden na een teleurstellende situatie wel
eens de kop lieten hangen, werden nu de mouwen opgestroopt en ten strijde getrokken. Vol vuur
werd dan ook de aanval gezocht om te gelijkmaker te maken. Kansen kwamen er voor Hessel, Silvan,
Geert en nogmaals Hessel. Helaas wisten ze de bal niet tussen de palen te krijgen. Wel werd duidelijk
dat VVO de grip op de wedstrijd in handen had. In de 12e minuut was het spits Silvan die, op
aangeven van Geert, de 1-1 wist te maken. Voor Silvan was dit al weer zijn 25e doelpunt van het
seizoen. Over een superspits gesproken. Hopelijk kunnen we hem in de winterstop voor dit team
houden en kan het publiek ook komend voorjaar van zijn doelpunten genieten.
De gelijkmaker was het signaal voor de jongens om nog een stap extra te zetten en te proberen op
voorsprong te komen. In de 18e minuut was er een kans voor Bauke om vanuit een vrije trap op de
rand van de zestien, te scoren. Helaas schoot hij maar net over.
De voorsprong in de wedstrijd werd in de 22e minuut door Rob gerealiseerd. Vanuit een voorzet van
Wiebe Siemen wist hij de keeper te passeren en de 2-1 te maken.
In de 27e minuut was het wederom Rob die wist te scoren. Na zijn directe tegenstander te passeren
kreeg hij de bal voor zijn linker (chocolade) been en haalde uit. De bal was voor de keeper van Mulier
niet te keren waardoor de 3-1 op het scorebord kwam te staan.
Het laatste memorabele moment van de 1e helft vond plaats in de 32e minuut. Jelke had de bal en
probeerde de enige vrouwelijke speler van de tegenstander te passeren. Deze had echter iets meer
fysiek dan Jelke waardoor hij met een ferme schouderduw opzij werd gezet en het gras van dichtbij
kon bekijken.
Na 35 minuten was daar het eindsignaal voor de 1e helft. Met een 3-1 voorsprong kan de
kleedkamer opgezocht gaan worden voor een welverdiend bakje thee. Een terugblik op de 1e helft
leerde dat we, afgezien van de onoplettendheid in de 2e minuut, de wedstrijd in handen hadden en
er geen vuiltje aan de lucht was met betrekking tot het winterkampioenschap. Doelstelling was dan
ook om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten zodat de jongens ongeslagen en zonder puntverlies
het kampioen zouden worden. Vol goede moed werd dan ook aan de 2e helft begonnen.
In de 2e helft waren het de jongens van VVO die het spel bepaalden. Wel moet gezegd worden dat
Mulier goed tegenstand bood en zo af en toe via een counter in de buurt van het goal van Lars
konden komen. Tot scoren kwamen ze gelukkig niet.

Na een kleine 10 minuten spelen wist VVO daarentegen wel te scoren. Bauke nam een corner van
links welke tot een ieders verbazing in één keer in het doel belandde. Zonder de bal te raken had
Jelke hier een belangrijk aandeel in. Tijdens het nemen van de corner ging hij namelijk voor de
keeper staan om deze het zicht te ontnemen. De keeper zag de bal daardoor te laat en kon niet
voorkomen dat Bauke de 4-1 maakte.
VVO bepaalde het spel en Mulier kwam nagenoeg niet meer van eigen helft af. Geconcludeerd kon
worden dat de wedstrijd gespeeld was en dat de titel binnen was. Op zo’n moment ontstaan er
gelegenheden voor andere mogelijkheden. Op de topscorerslijst stond namelijk nog 1 veldspeler die
nog niet gescoord had in deze competitie. Dit was Jelte. Tot vorige week was hij nog in het
gezelschap van Pascal als niet scorende veldspeler. Pascal had echter vorige week tegen Harlingen
het net weten te vinden.
Gezien het feit dat zowel Pascal als Jelte links- en rechtsback spelen, is het ook wel logisch dat zij niet
vaak aan scoren toe komen. Omdat Jelte nu alleen nog op 0 stond, was hij vandaag al als rechtsvoor
gestart in de hoop daar in scoringspositie te komen. Helaas was dit er niet van gekomen. Daarom
werd hij nu gewisseld voor Silvan en kwam Jelte in de spits te staan.
VVO bleef Mulier onder druk zetten maar wist helaas niet tot scoren te komen. Helaas was het met
namen in het centrum een drukte van jewelste waardoor het lastig was om in de buurt van het
vijandelijke doel te komen. Het leek er dan ook op dat de jongens en met name Jelte, niet meer tot
scoren zouden komen. Uiteindelijk was het Jelke die de ban wist te breken en in de 27e minuut van
de 2e helft nog een doelpunt wist mee te pikken en de 5-1 liet noteren.
Met nog 5 minuten te spelen was het motto “alle ballen op Jelte”. In de laatste minuut leek het erop
dat het zou gaan gebeuren. Een schot van Wiebe Siemen werd door de keeper van Mulier gestopt
waarbij de bal voor de voeten van Jelte kwam. Hij haalde snoeihard uit maar helaas kon de keeper
met een reflex ook deze bal stoppen. Dit was ook meteen de laatste actie van de wedstrijd want
meteen daarna klonk het eindsignaal.
Met de 5-1 overwinning kon het kampioenschap gevierd gaan
worden. Met een score van 27 punten uit 9 wedstrijden, 55
doelpunten voor en slechts 8 tegen, was er ook wel degelijk
een reden om een feestje te bouwen. Dit was al enigszins
voorbereid dus na te hebben gedoucht konden de jongens
aanschuiven voor een feestmaal bestaande uit patat, een
frikandel of kroket en een flesje drinken.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het behalen van dit succes. Dat
zijn in eerste instantie natuurlijk de trainers Bouwe en Richard die iedere week weer met de jongens
op het trainingsveld staan. Maar ik wil ook zeker langs deze weg de ouders bedanken die iedere
week in grote getale bij de wedstrijden aanwezig zijn. Zelfs bij uitwedstrijden komen we af en toe
ouders tegen die komen kijken.
Als laatste een bedankje richting de spelers. Zij hebben afgelopen seizoen laten zien mentaal te zijn
gegroeid. Waar ik vorige jaar een keer geschreven heb dat wie goed kan verliezen later een winnaar
wordt, hebben de jongens laten zien dat zij dit zijn.
Rest mij, mede namens Piet, een ieder die de VVO JO15-1
volgt, prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2017
toe te wensen.
Groeten,
Cees

