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Spakenburg - Odin ‘59 1-2

ANALYSE

Blauwen stuiten op gele muur
De op het oog
comfortabele voorsprong
van vier punten op
titelconcurrent Almere
City heeft slechts een
week standgehouden.
Spakenburg liep zich
zaterdag in eigen
huis stuk op het
stugge collectief van
laagvlieger Odin ‘59.
De Heemskerkers
kropen in het begin
van de wedstrijd een
paar keer door het oog
van de naald, maar
koersten daarna steeds
zelfverzekerd naar de
zege.

Kees Tol brengt Spakenburg nog wel op gelijke hoogte. (foto: Theo Hartog)

HANS VELTMEIJER

Voordat er ook nog maar één
minuut was verstreken, had
Spakenburg al een goede kans
gehad. Kees Tol mikte te hoog na
een fraaie combinatie met Bert
Steltenpool. Het thuispubliek op
de Westmaat ging er eens goed
voor zitten; het beloofde weer een
doelpuntrijke middag te worden.
Die verwachting hield ruim twintig minuten stand. Twintig minuten waarin Spakenburg uitstekend speelde, maar verzuimde te
scoren. Steltenpool, Tom Oostinjen en Sten Vreekamp waren dicht
bij de openingstreffer. Maar die
viel geheel tegen de verhouding in
aan de andere zijde. Het was een
perfect uitgevoerde counter die

kunstzinnig werd afgerond met
een lob over keeper Leon ter Wielen door spits Ahmed al Mahdi.
Die meevaller gaf de gasten zelfvertrouwen, terwijl er juist twijfel
toesloeg bij Spakenburg. Het spel
werd slordiger en de aanvalsgolven stokten.
Toch viel de gelijkmaker na ruim
een half uur spelen. Oostinjen
trok de bal terug vanaf de achterlijn en topscorer Tol schoot overtuigend raak in de verre hoek. Het
bleek geen voorbode voor een
blauwe belegering. Het te langzaam rond laten gaan van de bal
leidde veelvuldig tot balverlies en
Odin was dreigend in de tegenaanval.

Trainer John de Wolf greep in de
rust in door aanspeelpunt Steltenpool naar de kant te halen en
Olivier Pilon op de linkervleugel
in te brengen. Jasper Waalkens
ging achter spits Tol spelen. Met
al die creativiteit voorin moest de
gele muur van de gasten aan flarden worden gespeeld. Dat lukte
niet. Spakenburg oogde steeds
machtelozer en Odin alsmaar
zelfverzekerder. Met het mes tussen de tanden waren de Heemskerkers in de persoonlijke duels
sterker dan de Spakenburgers.
Waar al het balbezit bij de thuisploeg tot geen enkele uitgespeelde kans leidde, noopten de
counters van de gasten keeper Ter
Wielen wel tot knappe reddin-

gen. Het fanatisme bij Odin nam
ook op de bank grote vormen
aan. Zodanig dat trainer Richard
Plug door scheidsrechter Marcel
Roeleveld naar de tribune werd
gestuurd.
Hij veerde op tussen de supporters van Spakenburg na 58 minuten bij een schoonheid van een
doelpunt. Jeffrey Kleijbroek krulde de bal na een hoekschop van
grote afstand in de bovenhoek. In
het restant van de wedstrijd kreeg
Spakenburg nog wat halve kansen
op de gelijkmaker, maar was Odin
dichter bij de 1-3.
Voor Giovanni Gravenbeek was
het verlies extra pijnlijk; hij liep
tegen zijn tweede gele kaart aan.

‘Onbewust sluipt er ‘In de beginfase
wat gemakzucht in en ging het mis’
dan wordt het lastig’
Vol ongeloof stond Tom Oostinjen na afloop van de nederlaag tegen Odin ‘59 in de catacomben van de hoofdtribune.
Hij vermoedde dat er na de
topprestatie tegen Jong Almere
City blijkbaar toch wat nonchalance in de ploeg was geslopen.
En dat terwijl er nog zo op die
valkuil was gehamerd.
De eerste 25 minuten waren goed,
vond de op rechts geposteerde
aanvallende middenvelder. ,,Maar
dan valt uit het niets die onnodige
tegengoal. En gaan zij met 28 man
achterin staan.” Desgevraagd vermoedt hij dat de klinkende zege
van een week eerder in Almere
wel van invloed is geweest op de
uitvoering tegen Odin. ,,Het gevaar na zo’n goeie pot is dat je de
wedstrijd daarop ongewild toch
niet honderd procent bent, maar
tachtig of negentig. En dat is niet
genoeg. Dan sluipt er wat gemakzucht in en dan wordt het lastig.

Je moet iedere week honderd procent zijn.”

‘We hebben
onszelf
tekortgedaan’
Natuurlijk is in de aanloop naar
de wedstrijd op die valkuil gewezen, benadrukt hij. ,,Iedereen
hamert erop, maar wij zijn voetballers.” En niets menselijks is
een voetballer vreemd, dus ook
onbewuste onderschatting. ,,En
dat terwijl we dubbel waren gewaarschuwd omdat we uit ook al
hadden verloren van deze ploeg.
We wisten hoe zij spelen. We
hebben onszelf tekortgedaan en
hebben over de hele wedstrijd te
weinig gebracht. Zo verspelen we
heel dure punten.” (HV)

Voor trainer John de Wolf was
het duidelijk waar het zaterdag
fout liep: ,,In de beginfase.’’ Zijn
ploeg verzuimde in het goede
eerste kwart van de wedstrijd
afstand te nemen. Nu maar hopen dat verliezen van Odin ‘59
ook dit keer leidt tot een serie
mooie resultaten.
,,We begonnen heel scherp aan
de wedstrijd, van onderschatting was dus geen sprake”, vond
de oefenmeester. ,,Het zou heel
normaal zijn geweest als het na
25 minuten 2-0 voor ons had
gestaan. Dan loop je eroverheen.
Maar tot overmaat van ramp valt
ook nog die tegengoal. Tsja, dan
speel je zo’n ploeg helemaal in de
kaart.” Dat de gelijkmaker in een
zwakke fase toch nog viel voor de
rust noemt hij ,,een meevaller’’.
In de tweede helft trachtte hij het
spelbeeld te doen kantelen met
het inbrengen van vleugelaanvaller Olivier Pilon voor spits Bert
Steltenpool. Kees Tol verhuisde
naar de spits, met Jasper Waalkens in zijn rug. ,,We wilden zo
nog meer snelheid en creativiteit

brengen om hun verdediging stuk
te spelen. Maar dat is er niet van
gekomen.”
Het winnende doelpunt noemde
hij ,,fantastisch’’ en tevens ,,onnodig’’. ,,Uit een hoekschop werd de
bal twee keer teruggelegd en vervolgens werd er van ver buiten de
zestien meter ingeschoten. Daar
moet natuurlijk iemand van ons
tussen zitten.”
Ondanks de domper verwijt hij
zijn ploeg geen gebrek aan strijdlust. Ook niet zijn verdedigers.
Hij stelde vast dat die het zwaar
hadden tegen de twee snelle spitsen van Odin. ,,Dat kostte heel
veel kracht en arbeid.” Wanhopen
doet hij geenszins. ,,Dit soort
wedstrijden zit er helaas tussen.
Ik ben met het eindresultaat bezig.” Wat dat betreft hoopt hij dat
het verlies eenzelfde uitwerking
heeft als de vorige nederlaag tegen Odin. ,,Daarna hebben we
goede serie neergezet.” Die serie
kan aanstaande zaterdag op de
Westmaat beginnen tegen nummer drie Quick Boys. ,,Een mooi
affiche.” (HV)

Spakenburg heeft zaterdag op
de eigen Westmaat met 1-2
verloren van Odin ‘59. Analist
Stef Heinen zit met diverse
vragen.
,,Na de voetbalshow van vorige week tegen Jong Almere
City gingen we er eens lekker
voor zitten tegen Odin ‘59. Ik
was van plan om mijn kritische
pen in te wisselen voor een
polonaise pen. Maar zaterdagmiddag om 17.00 uur stond er
1-2 op het scorebord. Hebben
de blauwen de tegenstander
onderschat? Was Odin nou zo
goed of was Spakenburg zo
slecht? Zo even twee vragen
die ons bezighouden. Alleen
Philip Ties was afwezig door
een blessure. Vervanger Bert
Steltenpool. Dus weer met Tom
Oostinjen op rechts (???) en
Jasper Waalkens op links. Volgens mij twee spelers die op
het middenveld in de as beter
tot hun recht komen. Maar ja,
een winnende trainer heeft altijd gelijk en de jongens in het
veld moeten het immers doen.
De eerste 25 minuten lag het
tempo hoog en was het tegenhouden voor de bezoekers.
Diverse kansen werden gemist,
misschien een training eraan
wijden? Afwerken op de goal.
Na de ‘storm’ was het windstil
en doordat er bepaalde spelers
níét meeverdedigden en niet
ingrepen, mocht Odin zomaar
scoren. Spakenburg was van
slag. Ineens gingen de spelers
dingen doen die ze normaal
niet doen. En ja, dan blijkt Spakenburg een makkelijk te bespelen tegenstander te zijn. De
verdienste van Odin. Ze speelden met een blok van vijf in
het centrum achterin en daarvoor nog drie verdedigende
middenvelders en twee snelle
spitsen. Dus de eenzame spits
van Spakenburg heeft geen
kans tegen deze vijf. Er werd
nog wel 1-1 gemaakt door
Kees Tol, die erg in zijn nopjes
was met deze goal. Maar na
rust was het eigenlijk Odin wat
meer haar tanden liet zien.
Odin scoorde door een wereldgoal de 1-2.
Vooraf werden de fouten
gemaakt, maar ik maak me
meer zorgen om het volgende
feit: als een ploeg als Odin de
zwakke punten van Spakenburg al zo gemakkelijk blootlegt, hoe gaat dit dan verder
in de tweede helft van het seizoen? Er is creativiteit genoeg
in de selectie. Gebruik dat dan
ook goed, is mijn advies.’’

STEF HEINEN

