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Na een winterstop waarin de winter niet echt voeten aan de grond heeft gekregen, begon op
zaterdag 25-02-2017 het voetbalvoorjaar weer. Na “Herbstmeister” te zijn geworden in de
najaarscompetitie, is er voor de voorjaarscompetitie een nieuwe indeling gekomen. De competitie
bestaat in totaal uit 6 teams en er wordt tegen alle teams een uit- en thuiswedstrijd gespeeld.
De tegenstanders zijn Be Quick Dokkum JO15-3, ST Holwerd-Blija JO15-1, Birdaard FC JO15-1, V en V
’68 (Garyp) JO15-1 en SJO Dronrijp- Foarut Combinatie JO15-2. Met uitzondering van Dronrijp
hebben de jongens dus vele reiskilometers voor de boeg. Maar ach, dan komen ze ook weer een
ergens anders.
Afgelopen zaterdag was daar de eerst wedstrijd, een uitwedstrijd tegen St Holwerd-Blija welke in
Blija werd gespeeld. Vanwege voorjaarsvakantieperikelen waren Hessel en Jente niet aanwezig.
Omdat er dan maar 11 man overbleven werd Gosse de Haan bereid gevonden om mee te spelen.
Om 9.15 uur zijn we vertrokken vanaf de carpoolplaats bij Winsum om vervolgens omstreeks 9.50
uur, zonder dat er een speler wagenziek is geworden, in Blija aan te komen. Ook daar in het hoge
noorden was het meer herfst dan winter. Om 10.30 uur werd er dan ook bij guur weer afgetrapt. De
tegenstander had er voor gekozen om de 1e helft met de wind in de rug te gaan spelen. Het doel was
waarschijnlijk om voor rust het verschil te kunnen maken en dan de 2e helft proberen om de
voorsprong te verdedigen en te behouden.
Vanaf de aftrap was het voor beide teams aftasten. Aftasten wat voor tegenstander ze tegenover
zich hadden staan maar ook zeker aftasten hoe met de weersomstandigheden om te gaan. Voor onze
jongens betekende dit dat het geen zin had om de lange, hoge, bal spelen. Met de wind recht over
het veld kwam de bal dan vrij snel terug. Maar ook voor de tegenstander, die dus de wind mee had,
was het zoeken hoe de bal te spelen. Een hoge bal werd door de wind meegenomen waardoor deze
door de aanvallers niet meer bij te halen was en meerder malen zo over de achterlijn waaide.
De bal laag bij de grond houden en goed overspelen was voor onze jongens het devies. Met dit spel
wisten zij in de eerste helft een paar kansjes te creëren. Na ruim 10 minuten was het Pascal die,
vanwege het ontbreken van een rechtsvoor bij de tegenstander meer op het middenveld acteerde
dan als linksback, spits Silvan met een prachtige pass wist te bedienen. Silvan speelde de bal door
naar onze rechtsvoor Rob die vervolgens een voorzet afleverde die door linksvoor Wiebe Siemen
zonder moeite in het vijandelijke doel kon worden gewerkt. Een prachtige aanval uit het boekje die
een 0-1 voorsprong opleverde.
Inmiddels had de tegenstander een beetje doorgekregen hoe er met wind mee gespeeld moest gaan
worden. Hierbij maakten zij ook dankbaar gebruik van de 2 creatieve middenvelders die zij hadden
en welk door geen enkele VVO’er gedekt werden. Doe daar nog wat slap een te gemakkelijk
verdedigen bij en voor je het weet krijg je een tegendoelpunt te verwerken. Na ruim 25 minuten was
de stand door de tegenstander dan ook weer gelijk getrokken.
In het vervolg van de 1e helft waren er over en weer nog enkele kansen maar geen van beide teams
wist nog te scoren. Het fluitsignaal van de scheidsrechter, waarmee hij het eind van de 1e helft
aankondigde, werd door zowel spelers, grensrechters, leiders en publiek als een warme douche
ontvangen. Met een 1-1 stand werd dan ook snel de kleedkamer opgezocht.

Onder gelijkblijvende
weersomstandigheden werd
de 2e helft aangevangen. Voor
onze jongens het voordeel om
met de wind mee te spelen.
Dat dit een voordeel was bleek
achteraf wel uit het feit dat de
gehele 2e helft zich op de helft
van de tegenstander
afspeelde. Slechts 2 maal wist
de tegenstander onder de
druk uit te voetballen en in de
buurt van het doel van Lars te komen. Grote kansen wisten ze echter niet te creëren.
De tactiek voor onze jongens was om de tegenstander onder druk te zetten zodat die gedwongen
werd om de hoge bal te gaan spelen. Helaas duurde het bijna 10 minuten voordat iedereen dit in de
gaten had. Bij uittrappen kon de keeper van de tegenstander de bal niet meer laag over de grond
kwijt met als gevolg, jawel de hoge bal. Door de tegenwind kwam deze echter maximaal tot
halverwege de eigen helft. De ballen konden door de middenvelders van VVO gemakkelijk opgepakt
worden. Met wind mee kon er ook vaker vanuit de 2e lijn geschoten worden. De verwachting was dan
ook dat een doelpunt op den duur ook wel zou vallen.
Dit doelpunt viel halverwege de 2e helft ook. Maar nog voordat er een 1-2 voorsprong gevierd kon
worden, werd het doelpunt om onduidelijke reden afgekeurd.
Ruim 5 minuten later dachten we dan toch de 1-2 voorsprong te hebben bereikt maar wederom
werd het doelpunt afgekeurd. Dit maal op aanwijzen van de grensrechter vanwege buitenspel. Al
met al was de 2e helft nu ruim 20 minuten onderweg en bleef er steeds minder tijd over. Uiteindelijk
was gelukkig driemaal toch scheepsrecht. Na ongeveer 25 minuten spelen probeerde de keeper van
de tegenstander bij een uittrap de bal laag over de grond in te spelen naar een middenvelder. Silvan
was er echter als de kippen bij en was als eerste bij de bal. Vervolgens kon hij recht op de keeper af
gaan, deze passeren en de bal tussen de palen te werken. Eindelijk was daar dan de terechte
voorsprong van 1-2.
In de laatste 10 minuten van de wedstrijd bleef de druk van VVO aan houden maar tot scoren
kwamen ze helaas niet. Het gure herfstachtige weer, waar je overigens niet blija van wordt, gaf ook
geen aanleiding om nog eens flink aan te zetten. Het laatste fluitsignaal klonk dan ook voor een ieder
als muziek in de oren. Met een terechte zwaarbevochten overwinning werd dan ook de kleedkamer
opgezocht.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 11-03-2017. Tegenstander is dan wederom St Holwerd-Blija.
Deze keer komen zij echter naar Easterlittens toe. De aftrap is om 11.15 uur op sportpark Tred’iene.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze wedstrijd bij te wonen. De toegang is gratis.
Groeten,
Cees

