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Uitslagen 
& standen 

Tweede Divisie
Koninklijke HFC - Barendrecht  5-1
Excelsior Maassluis - Kozakken Boys  1-1
GVVV - Achilles ‘29  4-1
Jong Sparta - FC Lienden  2-2
Katwijk - Rijnsburgse Boys  5-0
De Dijk - FC Lisse  0-3
De Treffers - HHC Hardenberg  1-2
VVSB - IJsselmeervogels  2-2
TEC - AFC  2-0
 
Katwijk  6  6  0  0  18  19-3
GVVV  7  5  0  2  15  12-7
Koninklijke HFC  7  4  1  2  13  17-8
IJsselmeervogels  7  3  4  0  13  11-5
FC Lienden  7  4  1  2  13  16-14
HHC Hardenberg  7  4  1  2  13  14-12
Kozakken Boys  7  3  2  2  11  16-8
Barendrecht  7  3  1  3  10  15-17
De Dijk  7  3  0  4  9  12-15
De Treffers  7  2  2  3  8  12-14
Achilles ‘29  7  2  2  3  8  13-18
VVSB  7  1  4  2  7  10-13
Excelsior Maassluis  7  1  4  2  7  5-8
FC Lisse  6  1  3  2  6  10-12
TEC  7  1  2  4  5  9-16
Rijnsburgse Boys  6  1  1  4  4  7-14
AFC  6  1  1  4  4  4-12
Jong Sparta  7  0  3  4  3  6-12

Derde Divisie
ACV - VVOG  2-2
DVS ‘33 - Scheveningen  1-0
Harkemase Boys - Capelle  2-3
Magreb ‘90 - Jong FC Twente  0-1
ODIN ‘59 - Quick Boys  0-1
ASWH - Jong FC Volendam  0-5
Jong Almere City - DOVO  2-0
ONS Sneek - Spijkenisse  5-1
Spakenburg - Jong FC Groningen  2-1

Spakenburg  7  5  2  0  17  17-7
Jong Almere City 7  5  1  1  16  17-9
VVOG  7  4  3  0  15  11-3
Jong FC Volendam  7  4  2  1  14  16-8
DVS ‘33   7  4  0  3  12  13-7
Quick Boys  7  4  0  3  12  10-10
Jong FC Groningen  7  3  2  2  11  14-11
Capelle  6  3  1  2  10  9-9
Harkemase Boys  7  3  1  3  10  13-12
Jong FC Twente  7  3  1  3  10  7-8
DOVO  7  2  3  2  9  8-9
ACV  7  2  2  3  8  14-17
Scheveningen  6  2  1  3  7  9-10
ASWH  6  1  2  3  5  8-12
ONS Sneek  7  1  1  5  4  10-15
Magreb ‘90  7  1  1  5  4  8-20
ODIN ‘59  6  1  0  5  3  6-13 
Spijkenisse  7  0  3  4  3  12-22

Hoofdklasse 
Ajax - AZSV  2-1
Excelsior ‘31 - Berkum  3-1
SC Genemuiden - SDC Putten  5-1
Staphorst - Eemdijk  1-1
Zuidvogels - Urk  2-1
DFS - NSC Nijkerk  2-0
CSV Apeldoorn - HZVV  2-2
Sparta Nijkerk - Huizen  2-2

Excelsior ‘31  6  5  0  1  15  11-4
SC Genemuiden  6  4  1  1  13  14-8
Berkum  6  4  1  1  13  13-7
Ajax  6  4  0  2  12  15-10
DFS  6  3  2  1  11  12-6
Staphorst  6  2  3  1  9  9-6
AZSV  6  2  3  1  9  4-3
Eemdijk  6  2  2  2  8  10-7
Zuidvogels  6  2  2  2  8  8-8
HZVV  6  2  1  3  7  7-11
SDC Putten  5  2  0  3  6  5-11
Sparta Nijkerk  6  1  3  2  6  10-10
CSV Apeldoorn  6  1  2  3  5  13-18
NSC Nijkerk  6  1  2  3  5  10-15
Huizen  5  0  1  4  1  7-14

VVSB - IJsselmeervogels 2-2

Morele winnaar na comeback
IJsselmeervogels hield 
zaterdag een punt over 
aan de uitwedstrijd bij 
VVSB in Noordwijkerhout. 
Dat zag er overigens niet 
naar uit met tien man 
bij een 2-0-achterstand. 
Maar de ploeg richtte 
zich verbeten op en 
kwam terug dankzij twee 
doelpunten van invaller 
Robbert Olijfveld.  

HANS VELTMEIJER

Het was de wedstrijd van de 
invallers aan de kant van IJssel-
meervogels. De rode kaart voor 
Soufyan Moro na een hard duel 
waarbij hij zijn tegenstander 
vanaf de tribune hoorbaar raak-
te, bleek het kantelpunt in de 
wedstrijd; Olijfveld, de man die 
voor de licht aan zijn hamstring 
geblesseerde Berry Powel in het 
veld kwam, scoorde tweemaal en 
de derde invaller (Dylan Chiazor) 
had in de slotfase zelfs de win-
nende op zijn schoen. Maar dat 
zou wat teveel van het goede zijn 
geweest voor de Spakenburgers. 
Want het grootste deel van de 
wedstrijd maakte de thuisploeg 
meer aanspraak op de overwin-
ning. 

De stromende regen hield negen-
tig minuten aan in Noordwijker-
hout en maakte de grasmat dras-
sig en onberekenbaar. De ploegen 

hielden elkaar in evenwicht en 
deelden aanvankelijk enkel wat 
speldenprikjes uit, zonder tot gro-
te kansen te komen. De meeste 
commotie in deze wedstrijdfase 
onder de toeschouwers gaf het 
schot van Bryan Burgerhout dat 
in de friettent belandde.

Rechtsbuiten Mohamed El Os-
routi gaf de gasten veel werk. Hij 
dribbelde er lustig op los en liet 
zich op de juiste momenten val-
len. Uit één van die vrije trappen 
kopte Frans van Niel op de on-
derkant van de lat, waarna keeper 
Jaimy Schaap alert reageerde. Het 
spel golfde op en neer, maar de 
voorsprong kwam er voor VVSB. 
Daar ging een mispeer van Gillian 
Justiana aan vooraf nadat de bal 
vreemd stuiterde op het natte 
veld. Spits Van Niel schoot raak in 

de korte hoek. Schaap behoedde 
zijn team met een knappe redding 
voor meer onheil op slag van rust.

De Spakenburgers kwamen ge-
dreven de kleedkamer uit, maar 
voorin stokte het. Sherwin Grot 
was vaak ongelukkig in zijn aan-
names en passing en Powel werd 
weinig betrokken in het spel. De 
goede fase werd wreed verstoord 
door de 2-0: een mooie goal van 
plaaggeest El Osrouti. Trainer 
Willem Leushuis greep in en wis-
selde Burgerhout en Samir Mer-
raki voor Moro en Chiazor.
Er kwam meer schwung in het 
team, maar de rode kaart na een 
uur leek een te zware straf. Aan-
vankelijk ging VVSB goed met de 
overtalsituatie om. Vogels werd 
even van het kastje naar de muur 
gestuurd.

Maar nadat trainer Willem 
Leushuis zijn team had aangepast 
en alleen Grot in de spits liet 
staan, werden de duels gewon-
nen op het middenveld en kwam 
er extra gif vrij. Christiaan van 
Hussen ging daarbij voorop in de 
strijd.
De doelpunten van Olijfveld vie-
len binnen een tijdsbestek van 
vier minuten. Bij de 1-2 rondde 
hij een dieptebal van Justiana 
koelbloedig af; de gelijkmaker 
kwam voort uit een pass van Ok-
tay Öztürk.  

De ontlading was groot bij alles 
wat rood-wit was. Maar het op 
wilskracht verdiende punt was 
pas een feit nadat Jaimy Schaap 
zichzelf met weer een fabelachti-
ge redding in de slotminuut een 
heldenrol toe-eigende.

‘Rode kaart werkte 
als doping’
Trainer Willem Leushuis was 
na afloop een tevreden man en 
vooral erg trots op zijn spelers. 
Waar de supporters de ploeg 
al knock-out zagen liggen, 
bleef hij in een goed resultaat 
geloven. „Dit zijn de mooiste 
punten.”

In de eerste helft miste hij de juis-
te keuzes bij met name zijn mid-
denvelders. Wanneer er steekbal-
len konden worden gegeven op de 
aanvallers, ging dat moment vaak 
ongebruikt voorbij. ,,We hadden 
moeite met de passing. Dat kwam 
ook door de zware regen en het 
slechte veld.’’ Aan de andere kant 
zag hij VVSB vooral met vrije bal-
len gevaarlijk worden. 

Na rust oogde het spel beter en 
pakte IJsselmeervogels het initi-
atief. Juist in die fase viel de rode 
kaart. ,,Dat was gewoon fel ingaan 
bij een duel, maar beslist geen ro-
de kaart’’, vond Leushuis. Daarna 
was zijn ploeg ‘even van het pad-
je’, tot hij aanvaller Olijfveld liet 
terugzakken naar het middenveld 
en in een 4-4-1-formatie ging 
spelen. De duels werden daarna 
gewonnen op het middenveld en 
bij balbezit bleek het diepgaan 
door de invaller vanuit de tweede 
lijn een gouden greep. Zo vielen 

ook beide goals. ,,Heerlijk, dit zijn 
de mooiste punten’’, glunderde 
Leushuis. ,,De 2-3 had ook nog 
kunnen vallen, maar de 3-2 net zo 
goed. Het was een uiterst verma-
kelijk duel.”

Hij vond dat zijn team er vooral 
conditioneel en mentaal goed 
uitzag. En de tegenstander? Die 
kreeg ‘het loon van de angst’. „Bij 
een 2-0-voorsprong en tegen tien 
man presteerden ze het om te 
gaan tijdrekken.’’ Ook toen gaf hij 
de moed niet op. „Ik blijf er bij 
2-0 altijd in geloven. Bij 3-0 was 
het klaar geweest.’’
De invallers deden het goed, 
stelde hij vast. „Ze zijn alle drie 
lichtvoetig en kunnen daardoor 
goed uit de voeten op zo’n zwaar 
veld.” Eén van die invallers, Moro, 
speelde dus maar heel kort. Maar 
onbedoeld was hij toch zeer be-
langrijk voor zijn team. ,,Die rode 
kaart werkte als doping, het gif 
kwam los in de ploeg. Ik ben heel 
blij met de mentale weerbaarheid. 
Een echte teamprestatie.’’  

In de slotfase wilden zijn spelers 
doordrukken en voor de winst 
gaan, maar Leushuis temperde 
die drang. ,,Dat risico wilde ik 
niet meer nemen. Hier staat nu 
een heel tevreden trainer.’’ (HV)

Invaller Olijfveld doet 
wat hij moet doen
Feitelijk matchwinnaar werd 
hij niet, maar dan toch wel de 
morele matchwinnaar. Want in-
valler Robbert Olijfveld bezorg-
de zijn team met twee treffers 
vanuit geslagen positie alsnog 
een punt. 

Ook hij glimlacht van oor tot oor 
na afloop, net zoals zijn mede-
spelers en alle begeleiders. ,,Maar 
er zat nog meer in’’, is zijn eerste 
reactie. Maar die nuanceert hij 
snel. ,,Dit was eigenlijk wel het 
maximaal haalbare.’’

De aansluitingstreffer kwam 
voort uit een mooie steekpass 
van linksback Gillian Justiana. „Ik 
kapte de bal naar mijn rechter-
been en schoof ‘m door de benen 
van de keeper”, beschrijft hij zijn 
eerste competitietreffer voor IJs-
selmeervogels. Een doelpunt dat 
‘hoop en kracht’ gaf voor het laat-
ste kwartier van de wedstrijd. Een 
paar minuten later was hij alweer 
uiterst efficiënt. Nu belandde een 
hoge voorzet van Oktay Öztürk 
voor zijn voeten. En weer schoof 
hij de bal door de benen van de 
keeper. „De wedstrijd lag toen 
weer helemaal open en we gingen 
gewoon voor de winst.” Totdat de 
trainer het in de slotfase welletjes 

vond en zijn team tot bedaren 
maande.
De plek als valse spits, komende 
vanaf het middenveld, die hij na 
de rode kaart vervulde, is hem 
niet vreemd. „Ik ben gewend dat 
ik diepga en ruimte creëer voor 
anderen. Zo speelde ik bij ASWH 
ook in een systeem met twee 
spitsen.’’

‘We hebben nog 
niet verloren’

 
Zijn overstap naar IJsselmeervo-
gels bevalt hem goed, al moet hij 
als Rotterdammer nog wel even 
wennen aan bepaalde culturele 
aspecten, zoals de taal. Soms 
verstaat hij de mensen in Spaken-
burg niet goed. Maar hij geniet 
van de sfeer en het fanatisme bij 
zijn nieuwe club. Wat het voetbal 
betreft, komt het helemaal goed 
verwacht hij, en het gaat al goed. 
„We hebben nog niet verloren.” 
Op een basisplaats kon hij tot 
dusverre niet rekenen. „Daar 
hoop ik natuurlijk altijd op en tot 
dat moment doe ik als invaller 
wat ik moet doen.’’ (HV)

Na de rode kaart van Soufyan Moro kwam IJsselmeervogels terug. (foto: Orange Pitures/Wim Wobbes)


