
11de Bunschoter - maandag 6 november 2017

ANALYSE

AALT KOK

IJsselmeervogels leed zaterdag 
alweer haar vierde nederlaag 
op rij. Koninklijke HFC was op 
de Westmaat met 0-1 te sterk. 
Analist Aalt Kok zag het hoofd-
schuddend aan.

,,IJsselmeervogels heeft nu 
alle kenmerken van een team 
dat zal moeten vechten tegen 
degradatie. Een onzekere ver-
dediging, een middenveld zon-
der enige vorm van creativiteit 
en een aanval zonder vorm en 
scorend vermogen.

Ook de vele wisselingen in de 
opstelling door de technische 
leiding hebben alleen maar 
geleid tot onzekerheid. Dat 
heeft alleen maar gebrek aan 
vertrouwen en automatismen 
gebracht.

Komende weken zal men het 
moeten zoeken in het sprokke-
len van punten door een speel-
wijze van 5-3-2 en het wach-
ten op momenten via counters 
en spelhervattingen. 

In deze selectie zit nu de mees-
te kwaliteit bij de verdedigers 
en men zal moeten hopen dat 
Berry Powel de komende tijd 
fit wordt en zijn scorend ver-
mogen terugkrijgt. Naast hem 
zal de ambitie en snelheid van 
Dylan Chiazor misschien goed 
passen.

Voor types als Sherwin Grot 
en Oktay Öztürk zal daar dan 
geen plaats meer zijn. Degra-
datievoetbal vraagt mentaliteit 
en overlevingsdrang.

Ook zal in de winterstop een 
aanvallende kwaliteit aange-
trokken moeten worden. De 
huidige aanvallers komen voor 
de Tweede Divisie ernstig te-
kort in scorend vermogen. 

Wat dat betreft is er voor het 
komende seizoen nu al een 
groot probleem vanwege de 
doorlopende verbintenis van 
Sherwin Grot en Ali Akla. Ook 
over het verlengen met een 
jaar van het contract van Rob-
bert Olijfveld is in mijn ogen 
veel te vroeg besloten. Daar 
had men beter een paar maan-
den mee kunnen wachten.

Wat betreft de financiering in 
de winterstop van de aanval-
lende versterking heeft een 
voormalig aanvaller en icoon 
van IJsselmeervogels en insi-
der bij de sponsering mij al 
verzekerd dat dat geen enkel 
probleem is.’’

IJsselmeervogels - Koninklijke HFC 0-1

Machteloos bij vierde verlies
Voor het thuispubliek 
vond het 
indrukwekkendste 
moment zaterdagmiddag 
plaats voorafgaand aan 
de wedstrijd tussen 
IJsselmeervogels en 
Koninklijke HFC: de 
volle minuut stilte ter 
nagedachtenis aan de 
overleden oud-voorzitter 
Arian van de Vuurst. 
Daarna werd tegen een 
betere tegenstander 
een nipte, maar nogal 
kansloze nederlaag (0-1) 
geleden. De vierde op rij.

HANS VELTMEIJER

IJsselmeervogels bleek niet in 
staat ook maar één uitgespeelde 
kans te creëren. En dat terwijl 
trainer Willem Leushuis juist had 
gekozen voor meer aanvallende 
creativiteit op het middenveld 
met Soufyan Moro. Aan Moro 
lag het ook niet, maar toch wer-
den de spitsen Sherwin Grot en 
Robbert Olijfveld nauwelijks in 
stelling gebracht. Koninklijke 
HFC had zijn zaakjes verdedigend 
gewoon prima op orde.

Maar het sterkste deel van de 
ploeg uit Haarlem lag voorin. 
Spits Gertjan Tamerus (37) vorm-
de een constant balvast aanspeel-
punt waaromheen veel beweging 
ontstond, vooral door de tech-

nisch vaardige spelers Daniël van 
Son en Roy Castien. De laatste 
kreeg op die wijze ook de groot-
ste kans in de beginfase. Zijn 
artistieke lob werd door Jaimy 
Schaap ternauwernood naast het 
doel getikt. De daaropvolgende 
hoekschop van Wessel Boer be-
landde op de paal. Aan de andere 
zijde kwam alleen Olijfveld in de 
buurt van een kans, maar hij kon 
de voorzet van Oktay Öztürk net 
niet raken.
  
De gasten hadden het betere van 
het spel en het doelpunt na 25 
minuten kwam dan ook niet on-
verwacht. Grot kopte een hoek-

schop maar half uit de doelmond, 
vervolgens werd de bal niet weg-
gewerkt en pegelde Kevin Sterling 
‘m hard en laag in de hoek.

Kansje
Vlak na rust kreeg de thuisploeg 
één van de spaarzame mogelijk-
heden. Een mooie combinatie 
tussen Shanon Carmelia en Öz-
türk leidde tot een lage voorzet 
die door keeper Tom Boks net 
voor de voeten van Olijfveld 
weggetikt werd. Ook centrale 
verdediger Gévero Markiet kreeg 
in een onoverzichtelijke situatie 
een kansje, maar schoot over. 
Ondertussen werd Grot steeds 

meer het mikpunt van hoon van 
het publiek door het veelvuldige 
buitenspel lopen.

De ruimtes op het veld werden 
groter naarmate de tweede helft 
vorderde en dat leverde moge-
lijkheden op voor HFC. Keeper 
Schaap redde tweemaal knap op 
afstandsschoten. Voor IJsselmeer-
vogels eindigde de wedstrijd met 
een illustratieve actie: een wan-
hoopsschot dat tien meter naast 
ging. Het was wel een schot dat 
was gelost door één van de betere 
spelers aan Spakenburgse zijde: 
linksback Yannick Cortie heeft 
zijn kans gegrepen in de basis.

Schaap: ’We spelen 
te veel op safe’
Vertwijfeld liep keeper Jaimy 
Schaap na afloop door de ca-
tacomben. Hij kon nog niet 
helemaal bevatten dat het wéér 
niet was gelukt. Maar, stelt hij: 
„Natuurlijk is het geen crisis.’’

,,Zeer teleurgesteld’’, was hij. „Dit 
had de ommekeer moeten zijn 
en nu krijgen we weer het deksel 
op de neus, door zo’n ongelukkig 
doelpunt met de punt van de 
schoen.” Volgens Schaap was de 
natte bal er de oorzaak van dat 
Grot niet goed wegkopte. „Vervol-
gens werken we niet weg en halen 
zij wel de trekker over.’’

Dat zijn ploeg geen enkele grote 
kans wist te creëren in negentig 
minuten voetbal baart ook hem 
grote zorgen. ,,Ik heb daar geen 
verklaring voor. Aan het begin 
van het seizoen lukte het wel om 
kansen te creëren.’’ Het heeft met 
vertrouwen te maken, denkt hij. 
Vertrouwen dat spelers in zichzelf 
krijgen door successen. ,,Als je 
drie keer op rij wint, speel je die 
ballen wel in met risico. Nu zie je 
dat we te veel op safe spelen. Je 
moet wel fouten durven te maken 
om iets te creëren.’’

De mooiste redding van de wed-
strijd verrichtte hij in de begin-
fase. Op de lob van Roy Castien 
moest hij zich helemaal uitstrek-
ken om met zijn vingertoppen 
een doelpunt te voorkomen. 
,,Hun kracht ligt voorin bij hun 
drie spitsen’’, had ook hij vastge-
steld.

Snel uithuilen en de blik richten 
op de wedstrijd tegen Katwijk 
van over twee weken, doet hij nu. 
Hij gelooft in de kansen tegen 
de koploper. ,,Elke week is een 
lastig karwei in de Tweede Divi-
sie en iedereen kan van iedereen 
winnen. We zullen altijd een in-
stelling van 150 procent moeten 
tonen.’’
Op de vraag of het nu crisis is 
bij de club na deze slechte reeks, 
antwoordt hij fel en gedecideerd. 
,,Nee, natuurlijk niet. We hebben 
nog een heleboel wedstrijden. 
Als je na 34 wedstrijden op een 
degradatieplaats staat, dan is het 
crisis. We hebben aan het begin 
van het seizoen aangetoond dat 
we genoeg kwaliteit hebben. Nu 
moeten we rustig blijven, hard 
werken en dicht bij elkaar staan.’’ 
(HV)

Comedy Capers
Rust en stabiliteit uitstralen. 
Dat was wat trainer Willem 
Leushuis heel bewust deed na 
afloop van de vierde nederlaag 
op rij. Tegelijkertijd beseft hij 
maar al te goed dat hij met zijn 
team in een heel lastige fase 
verkeert.

Vanwege het herhaaldelijk mi-
stasten voordat Kevin Sterling 
de winnende treffer produ-
ceerde, vergeleek hij de situatie 
voorafgaand aan dat doelpunt 
met ‘Comedy Capers’. Dat soort 
presentjes werden aan de andere 
zijde niet weggegeven. Maar het 
was toch vooral de kwaliteit van 
de voorste linie van Koninklijke 
HFC die het verschil maakte, 
moest Leushuis vaststellen. ,,In 
spits Gertjan Tamerus hebben zij 
een fantastisch aanspeelpunt. Al-
les wat hij doet, heeft dreiging en 
om hem heen zijn veel bewegen-
de mensen. En soms laat hij zich 
heel slim terugzakken.’’

Bij zijn ploeg gaat het voorin 
momenteel juist ‘heel moeizaam’. 
,,We creëren weinig.’’ Het gemor 
op de tribune over het teleurstel-
lende optreden van spits Sherwin 
Grot was hem wel degelijk opge-
vallen. ,,Het is heel gemakkelijk 
om een speler af te zagen als het 
niet loopt. Maar onterecht. Hij 

heeft bewezen dat hij uit het niets 
een doelpunt kan maken. Met 
Grot in het team hadden we meer 
kans om te scoren dan zonder 
hem.’’
Het contrast met de eerste suc-
cesvolle wedstrijden na het aan-
treden van Leushuis dit seizoen 
is schril. De resultaten doen wat 
met de spelers, ziet hij. „We heb-
ben bewezen dat we het wel kun-
nen, maar de groep is nu mentaal 
kwetsbaar. Het is daarom zaak dat 
we niet gaan vingerwijzen, maar 
elkaar blijven steunen. Als tech-
nische staf willen we stabiel zijn 
en dat op de groep overdragen. 
Onder meer met individuele ge-
sprekken.’’ De toenemende druk 
binnen de club op hem en zijn 
team vindt hij vanzelfsprekend. 
,,Daar kan ik prima mee omgaan.’’
Hij gelooft niet dat de oplos-
sing ligt in het hanteren van een 
andere speelwijze en had ook 
positieve dingen gezien. Zo was 
hij te spreken over de prestaties 
van Soufyan Moro en Christiaan 
van Hussen en vond hij linksback 
Cortie zelfs ‘fantastisch’.
Desgevraagd wilde hij nog wel 
iets kwijt over de komst van spits 
Danny van den Meiracker en wat 
dat doet met de huidige aanvals-
leider Berry Powel. ,,Daar zou ik 
als ik hem was juist een prikkel 
van krijgen.’’ (HV)

Dylan Chiazor kon als invaller een nederlaag niet voorkomen. (foto: Arnold Verkade)


