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‘Drie punten aan 
onze stand verplicht’
Nathaniel Will kon moeilijk 
leven met het gelijke spel. De 
controleur én het aanspeelpunt 
op het middenveld miste vooral 
de juiste keuzes in de buurt van 
het vijandelijke doelgebied.

Een beetje met een gezicht als 
een oorwurm stond hij na de 
wedstrijd de pers te woord. „Ja, ik 
sta hier wel met een baalgevoel”, 
erkende Nathaniel Will. „Wij zijn 
toch aan onze stand verplicht om 
hier drie punten te halen. Wan-
neer we iets zuiniger zijn met de 
laatste pass dan creëren we meer 
kansen en kunnen we dit soort 
wedstrijden wel winnen.”
De 1-0 van ASWH na een perfect 
uitgevoerde counter noemde hij 
‘ongelukkig’. Daarna zag hij zijn 
team ‘gas geven’ en bijna nog de 
overwinning uit het vuur slepen. 
„Als wij op het allerlaatst de bal-
len op de zestien meter terugleg-
gen in plaats van hoog voorgeven, 
krijgen we betere kansen. Dat zijn 
verkeerde keuzes.”

Het baltempo had omhoog ge-
moeten en aanvallend miste hij 
dreiging en initiatief, waardoor er 
meer aansluiting naar de spitsen 
mogelijk zou zijn. Nu werd het 
deze ‘lastige tegenstander’ te ge-

makkelijk gemaakt. „Ze konden 
in hun posities blijven spelen.”
Hij was daarom blij met de inval-
lers. „Het is heerlijk om zulke fris-
se krachten te kunnen brengen. 
Heel prettig wanneer invallers je 
team versterken.”

‘Prettig wanneer 

invallers je team 

versterken’
 
Over zijn eigen prestatie kon de 
ervaren middenvelder niet on-
tevreden zijn. Hij vormde het vas-
te draaipunt op het middenveld, 
steeds aanspeelbaar en meestal 
het startpunt van de aanvallen, 
die dan weer strandden in een 
latere fase. „Ik kon vaak tussen 
de linies worden aangespeeld, 
en wanneer zij met twee spitsen 
druk zetten, ging ik de bal achter-
in ophalen.”

Over het wegvallen van Istvan 
Bakx haalt hij zijn schouders op. 
„Het loopt zoals het loopt. Een 
team als Spakenburg heeft kwali-
teit genoeg om dat op te vangen.”    

Selimi antwoordt 
met zijn voeten
Hij had verwacht vanaf het 
begin te zullen spelen, dus de 
plek op de bank was een teleur-
stelling voor Argjend Selimi. 
Als invaller was hij zaterdag van 
waarde voor Spakenburg.

En ineens was er dreiging voorin 
op de rechterflank. Waar de eer-
ste 70 minuten die ruimte door 
de Spakenburgse spelers maar 
zeer beperkt werd gebruikt, ge-
beurde er nu tenminste iets. Arg-
jend Selimi was ingevallen voor 
rechtermiddenvelder Tavares, 
maar speelde als een onvervalste 
rechtsbuiten. De veldbezetting 
zag er bij de Spakenburgers daar-
door een stuk beter uit. Hij bood 
zich in de breedte aan en steeds 
zocht zijn directe tegenstander 
op, ook nadat een passeeractie 
een keer mislukte.

Bijna scoorde de 23-jarige Spa-
kenburger de 1-1 maar zijn inzet 
werd nog net geblokt. Even later 
was het wel raak, nadat hij de bal 
breed legde op Koos Werkman. 
„Toen kwam er energie los. Ik 
had het gevoel dat er meer in zat 
en dacht echt dat we er overheen 
zouden gaan”, aldus Selimi na het 
douchen. Hij keek met gepaste 
tevredenheid terug op zijn in-

valbeurt. „Bijna had ik nog een 
tweede assist”, doelde hij op de 
voorzet op Olaf van der Sande, 
die rakelings naast kopte.

‘Ik verwachtte te 

spelen’
 
Enige teleurstelling was er ook 
wel. „Ik heb een goede voorberei-
ding achter de rug en verwachtte 
te spelen. Maar dat zijn keuzes 
van de trainer. Dan moet je ge-
woon op het veld antwoorden.” 
Dat deed hij met zijn brutale ac-
ties, die hij van nature bezit. „Het 
was mijn opdracht om steeds 
mijn tegenstander op te zoeken. 
Zo’n type ben ik toch wel, dat 
hoef je me eigenlijk niet te zeg-
gen.” 

In de aanloop naar de kraker 
tegen AFC hoopt hij eigenlijk 
op een tactische omzetting. „Ik 
ben niet echt een speler voor een 
tweespitsensysteem. Ik ben een 
echte buitenspeler. Maar uitein-
delijk doe je het met z’n allen. Al 
zet de trainer mij rechtsback, ik 
wil gewoon spelen.”

Spakenburg kan geen vuist maken
Een uitstekende voorbereiding is geen garantie 
op succes in de competitie. Dat bleek zaterdag 
in Hendrik-Ido-Ambacht maar weer eens. Het 
gepromoveerde ASWH dwong een gelijkspel af 
(1-1) tegen het favoriete  Spakenburg, en dat was 
dikverdiend. De lauwen stelden vooral aanvallend 
teleur.   

HANS VELTMEIJER

Stampvoetend en met ferme 
tred verdwenen de spelers van 
Spakenburg na het laatste fluit-
signaal de kleedkamer in. Met de 
gezichten op onweer. Het is een 
reactie die hoort bij een ploeg die 
zichzelf tot kampioenskandidaat 
heeft uitgeroepen en op de eerste 
wedstrijddag al twee punten ach-
terstand in de race naar de titel 
heeft opgelopen.  
Voor de neutrale toeschouwer 
zonder die achtergrondinforma-
tie, is de reactie minder begrij-
pelijk. Want Spakenburg mocht 
helemaal niet klagen over het re-
sultaat. Meer zat er eigenlijk niet 
in deze zomerse zaterdag. In de 
slotfase van het duel had de scha-
de zo maar veel groter kunnen 
worden. Invaller Lester Pires van 
ASWH had de winnende treffer 
op zijn schoen, maar mikte hard 
naast het doel.

Trainer John de Wolf vond ook 
dat de uitslag terecht was. Hij 
zag dat zijn ploeg te weinig had 
gebracht. „Al zullen de spelers 
dat niet beamen. Maar wil je echt 
winnen, dan speel je met meer 
spirit, ga je de duels nog feller 
aan, maak je meer vuile meters 
voor elkaar en breng je meer snel-
heid. Nu gingen we in hun tempo 

mee, en dat was jammer.”
Op de positie van de naar 
Zuid-Afrika vertrokken spel-
maker Istvan Bakx had hij Mike 
Vreekamp geposteerd. Daardoor 
speelde Roy Castien meer naar 
voren, achter diepe spits Olaf 
van der Sande. Het is een van de 
opties om het gemis van Bakx 
op te vangen, stelde De Wolf na 
afloop. „Mike gooit altijd veel 
energie in de strijd, daarom heb ik 
deze wedstrijd voor hem gekozen. 
Maar als straks Jordi Bitter her-
steld is, kan ik ook Roy Castien 
een linie terughalen.”    

Poeier
Het hoogtepunt in de eerste helft 
was de poeier op de lat van Cas-
tien van zo’n 30 meter afstand. 
Verder speelde Spakenburg 
verzorgd voetbal tot iets over de 
middenlijn, waarna de opbouw 
meestal stokte door een verkeer-
de keuze. De afspeelmogelijkhe-
den voorin waren vaak beperkt. 
De hardwerkende diepe spits Olaf 
van der Sande kreeg weinig on-
dersteuning.     

De Wolf merkte dat de krachten 
bij de thuisploeg al in de laatste 
fase voor de rust aan het weg-
vloeien waren. Het baltempo 
omhoog en stuk spelen die te-

genstander, was dan ook het plan 
voor de tweede helft. Dat lukte 
niet. Het was juist ASWH dat na 
de thee meer energie op de kunst-
grasmat legde. Een vlijmscherpe 
counter leverde de 1-0 door Sam 
van de Kreek op, na nog geen uur 
voetballen. 

Impuls
De supporters uit Spakenburg 
schreeuwden om verse krach-
ten. Die kwamen er twintig 
minuten voor tijd. Argjend 
Selimi loste Mike Vreekamp af 
en Majid Ghaddari kwam voor 
Everton Pires Tavares. De inval-
lers gaven hun team een zekere 
impuls. Er kwam meer diepte en 

aanvallende dreiging in het spel.
Dat vond ook John de Wolf. „Ze 
zijn fantastisch ingevallen, en 
daar heb ik ze net in de kleedka-
mer ook complimenten voor ge-
geven. Ze speelden met het vizier 
naar voren en wonnen hun duels.”

Selimi legde breed op centrale 
verdediger Koos Werkman, die 
vanaf de rand van het strafschop-
gebied de gelijkmaker binnenle-
pelde. Toen had Spakenburg nog 
een kwartier om de volle winst 
te grijpen. De druk werd ook 
groter op het doel van ASWH in 
de slotfase, zonder dat daar uitge-
speelde kansen uit voortkwamen. 
Na de grote kans voor ASWH in 

de voorlaatste minuut kwamen 
er nog twee mogelijkheden op 
kopdoelpunten voor Spakenburg. 
Maar aanvoerder Barry Beijer 
reikte vlak voor het doel net niet 
bij de bal en Van der Sande won 
weliswaar zijn luchtduel maar 
mikte naast. John de Wolf plaats-
te de hoge voorzetten in het rijtje 
‘verkeerde keuzes’ die hij deze 
middag had gezien. „We hebben 
geen koppers, dus houd die bal 
aan de grond.” 

Koos Werkman (tweede van links) brengt de stand op 1-1. (foto: Theo Hartog) 

Tweede Divisie
Koninklijke HFC - HHC Hardenberg     3-1
Scheveningen - Katwijk         0-2                                    
AFC - GVVV             1-1
Jong Volendam - Excelsior Maassluis      4-1                           
IJsselmeervogels - Jong Sparta        4-2
Kozakken Boys - TEC                0-1
Rijnsburgse Boys - De Treffers        2-1
ASWH - Spakenburg         1-1
Quick Boys - Noordwijk          1-1

Jong Volendam     1   1   0   0    3    4- 1
IJsselmeervogels    1   1   0   0    3    4- 2
Koninklijke HFC        1   1   0   0    3    3- 1
Katwijk     1   1  0   0    3    2- 0
Rijnsburgse Boys   1   1   0   0    3   2- 1
TEC            1   1   0   0    3    1- 0
AFC            1   0   1   0    1    1- 1
ASWH           1   0   1   0    1    1- 1
GVVV           1   0   1   0    1    1- 1
Noordwijk      1   0   1   0    1    1- 1
Quick Boys     1   0   1   0    1    1- 1
Spakenburg     1   0   1   0    1    1- 1
De Treffers    1   0   0   1    0    1- 2
Kozakken Boys    1   0   0   1    0    0- 1
Jong Sparta    1   0   0   1    0    2- 4
HHC Hardenberg   1   0   0   1    0    1- 3
Scheveningen   1   0   0   1    0    0- 2
Excelsior Maassluis  1   0   0   1    0    1- 4

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. Ahmed el Azzouti 
 (IJsselmeervogels) 2
2. Mike van de Laar
 (IJsselmeervogels) 1 
 Danny van den Meiracker
 (IJsselmeervogels) 1 
 Koos Werkman 
 (Spakenburg) 1


