Oosterlittens JO15-1 – SDS JO15-2 van zaterdag 26 november 2016
Na 2 weken van verplichte rust
Kon afgelopen zaterdag eindelijke de voetbaldrang van de C1 spelers worden gesust
Niet zomaar een tegenstander kwam in Easterlittens op bezoek
Het was SDS uit Easterein en dus stond de wedstrijd als “streekderby” te boek.
Vanuit geheel VVO waren de ogen dan ook op de C1 gericht.
Een overwinning in deze wedstrijd was dan min of meer ook wel verplicht.
Gelukkig waren alle spelers fit en paraat om te worden opgesteld.
Zelfs Jelte, die zich een dag van tevoren nog ziek had afgemeld.
Een volledige selectie en aan de lucht een heerlijke winterzon,
Oftewel er was niets wat een mooie wedstrijd nog in de weg staan kon.
De wedstrijd had een rommelige start
Waarbij aan beide kanten die keepers niet echt met schoten werden getart
Het waren slecht kleine kansjes die ontstonden over en weer
Maar het scoren van de tegenstander kon door beide teams worden voorkomen keer op keer.
Helaas wist SDS na ruim 15 minuten de score te openen
Door een verdedigingsfout kregen hun aanvallers alle ruimte om richting het doel van Lars te lopen.
Hiermee kwam een 0-1 achterstand op het scorebord te staan
En wisten onze jongens wat er moest worden gedaan.
Door allemaal de mouwen op te stropen en met elkaar veel werk te verrichten
Werd er geprobeerd om veel gevaar voor het doel van SDS te stichten.
De eerste grote kans was voor Silvan maar helaas schoot hij op de lat
Even later vond Bauke, bij een kopbal vanuit een corner, jammer genoeg de keeper op zijn pad.
Op de rechterflank was Rob tactisch en technisch gezien zijn directe tegenstander de baas
Maar doordat de tegenstander een kop groter was kwam Rob fysiek gezien te kort helaas
Wanneer dan ook nog een armzwaai als schouderduw wordt beoordeeld
Dan is het wel duidelijk dat de meningen op dit punt behoorlijk waren verdeeld.
Net voor rust was het de keeper van SDS die een uittrap de mist in zag gaan
Waarna hij vervolgens verstomd op de rand van het strafschopgebied bleef staan.
De bal was via Silvan in de voeten van Geert beland
En die bepaalde daarmee op sublieme wijze de ruststand
Het lobde de bal met veel gevoel
Over de keeper heen en trof daarmee doel
Met een ruststand van 1-1 op de scoreborden
kon vervolgens de kleedkamer opgezocht gaan worden.
In de rust werden enkele tactische omzettingen gedaan
Waardoor fysiek gelijkwaardige tegenstanders bij elkaar kwamen te staan
Zo werd Jelmer, in plaats van Rob, als rechtsvoor opgesteld
Om zo de linksback van SDS te gaan bestrijden in het voetbalveld
En na allemaal van een tablet Dextro te hebben genoten
Kon er door de scheidsrechter voor het begin van de 2e helft worden gefloten

Nog voordat SDS in de gaten had dat ze al in de 2e helft waren beland
Werd er door onze jongens al gewerkt aan het wijzigen van de tussenstand
Het was Silvan die op deze mooie zaterdagmorgen
Voor een voorsprong van 2-1 wist te zorgen
Even later kreeg Jelke een grote kans om een doelpunt te maken
Maar zag helaas op 2 meter voor de goal de bal toch over geraken
Na opnieuw een foute uittrap van de keeper van SDS
Vergrote Silvan bij de tegenstanders de stress
Zonder al te veel moeite schoot hij de bal tussen de palen
En wist daarmee de tussenstand naar 3-1 op te schalen.
Ondertussen speelde Jelmer een puike wedstrijd op de voor hem onbekende positie als rechtsvoor
En gaf hij aan de meegekregen opdrachten goed gehoor
Met zijn fysiek had hij minder moeite dan Rob met de linksback
Sterker nog, Jelmer maakte hem helemaal gek.
Met een strakke voorzet bracht hij ook nog eens Silvan in de positie
Om zijn persoonlijke aantal doelpunten van deze wedstrijd te verhogen naar 3.
Hiermee kwam zelfs een voorsprong van 4-1 op het scorebord
En werd SDS nog dieper in de zorgen en verdriet gestort
Vanaf dat moment hadden de jongens van VVO de wedstrijd volledig in hun macht
Bij de ouders aan de zijlijn werden dan ook nog veel meer doelpunten verwacht
Ook de jongens kregen steeds meer zelfvertrouwen
En wilden graag aan een grotere voorsprong gaan bouwen
Door goed overspelen zetten ze SDS op eigen helft flink onder druk
En werd naarstig gezocht naar meer doelpuntengeluk
Helaas was dit geluk er niet voor Jelke, hij had een paar keer pech.
Want na eerder over te hebben geschoten, zat nu de lat in de weg
Het scoren zit er bij hem dan ook niet in, in dit verhaal
Want even later strandde een schot van hem op de paal
Maar evenzo belangrijk als scoren is het geven van de assist
Want ook daarmee kunnen wedstrijden worden beslist
Met een steekpass tussen 2 verdedigers door bracht Jelke Jelmer in stelling
Die vervolgens verder ging werken aan de doelpuntentelling.
Het maken van de 5-1 was voor Jelmer dan ook een piece of cake
Waardoor de tegenstander tegen een nog grotere achterstand aan keek
Even later wist Jelmer ook de 6-1 te maken
Waarna vervolgens de keeper van SDS de strijd moest gaan staken.
Bij het keren van het schot van Jelmer waren zijn vingers achterover gegaan
En en is hij geblesseerd het veld uitgegaan
Een veldspeler werd het keepersshirt en de handschoenen aangetrokken
Hij moest proberen om de schoten van VVO zijde af te blokken
De jongens van VVO begonnen vervolgens met het slotakkoord van deze wedstrijd
En waren tot medelijden hebben met de tegenstander niet bereid
Vol vuur werd de nieuwe keeper onder vuur genomen
En eerlijk is eerlijk, hij wist toch nog menig doelpunt te voorkomen.
Een uitbraak van Wiebe Siemen kon hij echter niet stoppen
En dus wist Wiebe Siemen de bal tegen de netten te schoppen

De 7-1 voorsprong was hiermee een feit
Maar dit was nog niet het einde van de wedstrijd
Jelmer had de smaak te pakken en scoren vond hij wel fijn
Dus nogmaals zette hij een actie in vanaf de rechter zijlijn
Eenmaal in de buurt te zijn gekomen van het vijandelijke doel
En ronde hij zijn actie af, beheerst en cool
De 8-1 scoorde hij dan ook met groot gemak
En daarmee hadden de jongen de 3 punten definitief in hun zak.
Met nog 2 inhaalwedstrijden te gaan
Zien we de jongens met 3 punten achterstand op de 2e plaats in de competitie staan.
De nummer 1, Dronrijp, heeft inmiddels al haar wedstrijden al gespeeld
En heeft al haar punten dus inmiddels gekregen toebedeeld
Nog 1 wedstrijdwinnen en het doel van de najaars competitie is bereikt
Dan is er namelijk de titel “Herbstmeister 2016” die bij de jongens op de erelijst prijkt
Volgende week zaterdag kunnen de jongens bij winst op gelijke hoogte met Dronrijp gaan komen
Maar met een doelsaldo van +13 voor VVO, kan Dronrijp dan alleen nog maar van de titel dromen
Om 12.00 uur is de aftrap op sportpark Vierkantsdijk in Harlingen
En hopelijk kunnen de jongens ruim anderhalf uur later “We are the champions” zingen.
Groeten,
Cees

