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Uitslagen 
en standen
 

Tweede Divisie
IJsselmeervogels - Kozakken Boys 1-0
VVSB - De Dijk 1-3
Jong Sparta - Excelsior Maassluis  0-1
FC Lienden - FC Lisse 3-0
De Treffers - GVVV 2-0
Katwijk - TEC 4-0
Rijnsburgse Boys - Barendrecht 3-2
HHC Hardenberg - Kon. HFC 2-1
AFC - Achilles ‘29 0-3

Katwijk 1 1 0 0 3 4-0
Achilles ‘29 1 1 0 0 3 3-0
FC Lienden 1 1 0 0 3 3-0
De Dijk 1 1 0 0 3 3-1
De Treffers 1 1 0 0 3 2-0
Rijnsburgse Boys 1 1 0 0 3 3-2
HHC Hardenberg 1 1 0 0 3 2-1
Excelsior Maassluis 1 1 0 0 3 1-0
IJsselmeervogels 1 1 0 0 3 1-0
Barendrecht 1 0 0 1 0 2-3
Kon. HFC 1 0 0 1 0 1-2
Jong Sparta 1 0 0 1 0 0-1
Kozakken Boys 1 0 0 1 0 0-1
VVSB 1 0 0 1 0 1-3
GVVV 1 0 0 1 0 0-2
AFC 1 0 0 1 0 0-3
FC Lisse 1 0 0 1 0 0-3
TEC 1 0 0 1 0 0-4

Derde Divisie
ACV - Magreb ‘90  3-3
DOVO - DVS ‘33  1-0
Jong Twente - Capelle  2-1
Jong Volendam - Quick Boys  3-2
Spijkenisse - Jong Groningen  2-2
VVOG - Scheveningen  3-0
ASWH - Spakenburg  2-2
Jong Almere City - Harkemase Boys  2-4
ONS Sneek - ODIN ‘59  0-2
 
VVOG  1  1  0  0  3  3-0
Harkemase Boys  1  1  0  0  3  4-2
ODIN ‘59  1  1  0  0 3  2-0
Jong Volendam  1  1  0  0  3  3-2
Jong Twente  1  1  0  0  3  2-1
DOVO  1  1  0  0  3  1-0
ACV  1  0  1  0  1  3-3
Magreb ‘90  1  0  1  0  1  3-3
ASWH  1  0  1  0  1  2-2
Jong Groningen  1  0 1  0  1  2-2
Spakenburg  1  0  1  0  1  2-2
Spijkenisse  1  0  1  0  1  2-2
Quick Boys  1  0  0  1  0  2-3
Capelle  1  0  0  1  0  1-2
DVS ‘33  1  0  0  1  0  0-1
Jong Almere City  1  0  0  1  0  2-4 
ONS Sneek  1  0  0  1  0  0-2
Scheveningen  1  0  0  1  0  0-3

Hoofdklasse B
De competitie in de hoofdklasse B start za-
terdag 2 september. 

Eemdijk begint met een uitwedstrijd tegen HZVV.

ASWH - Spakenburg 2-2

Ontsnapt aan nederlaag
In een wedstrijd met 
twee gezichten stelde 
Spakenburg bij ASWH 
ternauwernood een 
punt veilig (2-2). De wat 
gezapige eerste helft 
leek er nog geen vuiltje 
aan de lucht, na de rust 
werden de blauwen 
van het kastje naar de 
muur gestuurd door de 
ontketende thuisploeg.

HANS VELTMEIJER

Er wordt nogal wat verwacht 
van de degradant uit de Tweede 
Divisie. Ook in het programma-
boekje van ASWH werd Spa-
kenburg getipt als ‘voornaamste 
kampioenskandidaat’ in de Derde 
Divisie. Om die verwachting 
waar te maken moet er nog veel 
gebeuren, bleek zaterdag in Hen-
drik-Ido-Ambacht. 
Het publiek zag de thuisploeg 
energiek van start gaan. Vanaf de 
rechterflank stoomde vleugelver-
dediger David Almeida veelvuldig 
op. Vooral centrale verdediger 
Barry Beijer kon hem niet bijhou-
den en moest dat compenseren 
met kleine overtredingen, die 
aanvankelijk niet werden bestraft. 
Het startoffensiefje was van korte 
duur en Spakenburg kwam meer 
aan voetballen toe. Dat resul-
teerde al na acht minuten in een 
voorsprong. Spits Richard van 
Schooten won het duel bij de 
achterlijn en bracht mede-aan-

valler Olivier Pilon in stelling. Die 
kwam knap voor zijn tegenstan-
der en lepelde de bal over keeper 
Doedée in de verre hoek. 
Na die meevaller volgde de beste 
fase voor de gasten. De drie aan-
vallers switchten veelvuldig en er 
waren mooie combinaties te zien 
waarbij de bal meestal één keer 
werd geraakt. Aanvoerder Beijer 
claimde tevergeefs een strafschop 
toen hij bij een hoekschop werd 
vastgepakt. Olivier Pilon was op 
dreef en dacht na een klein half 
uur de 0-2 gemaakt te hebben, 
maar die treffer werd terecht we-
gens buitenspel afgekeurd. 
Zonder dat beide ploegen tot 
kansen kwamen golfde het spel 
het restant van de eerste helft op 
en neer. Bij ASWH viel de slor-
digheid in de passing op, Spaken-

burg zakte in en loerde op snelle 
counters. Op slag van rust werd 
ASWH nog even gevaarlijk.

Het bleek een voorbode voor de 
tweede helft. Met de sterke en 
balvaste Kyle Doesburg in de spits 
kwam de thuisploeg furieus uit 
de kleedkamer. Nog geen minuut 
in het veld scoorde de invaller al 
bij zijn eerste balcontact. Hij ver-
lengde op kunstzinnige wijze met 
zijn hak een vrije trap. De domper 
hakte erin. Een flets en onmachtig 
Spakenburg had geen antwoord 
op het opportunisme van ASWH. 
En bij de spaarzame counters was 
er geen aansluiting of de spitsen 
werden niet bereikt.
Leon ter Wielen redde nog een 
paar keer, maar zijn team was de 
kluts kwijt en mocht van geluk 

spreken dat scheidsrechter Mike 
de Bruijn de handsbal van Barry 
Beijer binnen het strafschopge-
bied na een ziedend schot van 
Jesper van den Bosch als onop-
zettelijk beoordeelde. Even later 
schoot de aanvoerder alsnog knap 
raak. Het was een vechtwedstrijd 
geworden waarin Spakenburg ten 
onder leek te gaan. Omdat de 3-1 
uitbleef, gingen de blauwen er in 
de slotfase weer wat in geloven 
en werden daarvoor dik beloond. 
Invaller Bert Steltenpool bleef in 
de 89ste minuut uiterst beheerst 
nadat een mislukt schot van 
Christian Supusepa dwars door 
de vijandelijke verdediging in zijn 
voeten belandde. De 2-2 zorg-
de voor ontlading, maar al snel 
daarna tot teleurstelling over het 
vertoonde spel.

Pilon: ‘Ik geloof 
in ons team’
Aanvaller Olivier Pilon tekende 
zaterdag op fraaie wijze voor de 
eerste treffer van SV Spaken-
burg. Daarnaast zorgde hij in 
de redelijke eerste helft van zijn 
ploeg voor de meeste dreiging. 
De ineenstorting noemt hij ‘iets 
ongrijpbaars’. 

Was dat een gelukje, die boogbal? 
„Nee hoor”, glundert hij vlak na 
afloop van de wedstrijd. ,,Dat was 
bewust. Richard (van Schooten, 
red.) trok de hoek in en ik weet 
dat hij sterk is in de duels. Ik re-
kende erop dat hij zou winnen en 
kwam op tijd voor mijn tegen-
stander en met mijn voet onder 
de bal. Het was wel een meevaller 
dat hij erin zat en niet over ging.”

Na zijn doelpunt was Spakenburg 
in de eerste helft de bovenliggen-
de partij. Toch zag hij een verbe-
terpunt. „Er kwamen niet genoeg 
crossballen. Aan de andere kant 
gaven we weinig weg.” 
Gevraagd naar de ineenstorting 
van zijn team in de tweede helft, 
betrekt zijn gezicht snel. „Dat 
was onvoorstelbaar. De hele rust 
hebben we het erover hoe we het 
beter kunnen neerzetten omdat 
zij gaan komen. En dan zijn we 

daar toch niet tegen bestand en 
sluipt het slechte spel erin. Dat is 
iets ongrijpbaars.”
In de eerste helft trok hij veelvul-
dig naar binnen en kwam vaak 
aan de bal. Na de rust werd hij 
nauwelijks nog aangespeeld. „De 
aanvoer kwam niet, maar dat 
heeft niet alleen met het midden-
veld te maken.

‘Handen 
dichtknijpen met 

een punt’
 
Ook de loopacties van ons als 
aanvallers konden veel beter. Het 
was over de gehele linie te mager. 
Het vreemde is dat we het de 
laatste tien minuten ineens wel op 
kunnen brengen. Maar uiteinde-
lijk mogen we onze handen dicht-
knijpen met een punt.”
Bij de pakken neerzitten doet hij 
niet. „Ik geloof in ons team. We 
hebben goede versterkingen erbij 
en er komen talenten aan. Wij 
moeten als spelers gewoon meer 
brengen.” (HV)

John de Wolf: ‘We 
moeten groeien’
Trainer John de Wolf had een 
aangenamere competitiestart 
bij zijn nieuwe werkgever voor 
ogen. Nu maar eens rustig ana-
lyseren waarom het zo spaak 
liep na rust. En natuurlijk kei-
hard trainen, zoals altijd.

Zojuist ontsnapt aan een neder-
laag en toch staat trainer John de 
Wolf met een bedrukt gezicht in 
de catacomben de pers te woord. 
„Jammerlijk”, beschrijft hij zijn 
gevoel. „Want de eerste helft 
staan we wel compact en geven 
we niets weg nadat we op voor-
sprong zijn gekomen. In de rust 
hameren we erop dat we dicht bij 
elkaar moeten blijven en gebruik 
moeten maken van de ruimte die 
ontstaat in balbezit. Maar dan ligt 
binnen een minuut de bal erin bij 
ons en lopen we 35 minuten lang 
achter de tegenstander aan.”
Waarom zijn team zich zover 
terug liet dringen en geen druk 
zette op de balbezittende speler, 
moet hij nog eens rustig analyse-
ren. „Ik denk dat iedereen teveel 
met zichzelf bezig was”, verzucht 
hij.
Met zijn wissels en de tactische 
zet om Supusepa centraal ach-
terin te posteren na een uur en 

met drie verdedigers tegen de 
twee spitsen van ASWH te gaan 
spelen, heeft het slappe optreden 
niets van doen, vindt hij. „Als je 
de duels niet wint en aan de bal 
niet de rust kunt opbrengen, doet 
het er niet toe welke speelwijze je 
hanteert.”
Zijn ploeg kroop door het oog 
van de naald bij diverse hachelijke 
momenten bij een 2-1 achter-
stand, beseft hij. „We maakten 
ook teveel overtredingen rond het 
strafschopgebied. Dat is niet slim 
tegen een fysiek sterke tegen-
stander. Je brengt ze dan in hun 
kracht. Het positieve is dat we 
uiteindelijk toch veerkracht to-
nen en een punt eruit slepen.” De 
gelijkmaker was het product van 
twee invallers. Het afgezwaaide 
schot van Supusepa werd afge-
rond door Steltenpool. „Het is al-
tijd fijn als je wisselt en je invaller 
scoort. Hij bleef rustig en schoot 
mooi in.”
Het wordt hard werken komende 
week op het trainingsveld aan de 
Westmaat. „Maar dat doen we al-
tijd. We moeten ook groeien, met 
deze nieuwe ploeg. En vergeet 
niet dat we in de voorbereiding 
ook goede wedstrijden hebben 
gespeeld.” (HV)

De Gooise Poelier vindt u:
vr. 08.00 -18.00 u. AH Tuinfluiter

za. 10.00 - 17.00 u. Markt Spakenburg

Topscorerstrofee

De Gooise Poelier

1. Sherwin Grot  1 (+1)
 (IJsselmeervogels)                              
 Olivier Pilon  1 (+1)
 (Spakenburg)                                          
 Bert Steltenpool  1 (+1)
 (Spakenburg)                                 

Olivier Pilon loopt juichend weg na de openingstreffer. (foto: Theo Hartog)


