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seizoen 2017-2018
Verslag 4e Competitiedag De Veur Zoetermeer
Datum: 28-4-2018

DE VOORBEREIDING:
Na de vorige competitiedag was er commotie over de inzet in wedstrijden m.n. bij E1. In een gesprek de
week voorafgaand aan deze competitiedag is er geïnventariseerd hoe de spelers er zelf instaan.
Voorafgaand werd aangegeven dat iedereen zijn zegje kon doen, zonder aanziens des persoons. Voor dit
seizoen zal hier zeker rekening mee gehouden worden.

28-04-2018
Een thuiswedstrijd, wat inhoudt dat er een grote organisatie opgezet is om de dag te laten slagen, dit
onder leiding van Johan Boerman. Een draaiboek als leidraad was opgesteld in petit committée en met
inzet van bestuur, diverse vrijwilligers (o.a. Jan, Peter voor het halen van de velden), maar ook ouders en
Kalifa die hielpen met het bouwen en de dag-organisatie om alles op “rolletjes” te laten lopen, de EHBO,
de materiaal mensen van Commandeur Rev.Techniek en Mobility en met dank ook Ed van De Veur.
De ambiance was perfect, op wat kleine puntjes na (doelen geen 20 cm en enkele niet geplakte
doellijnen) was de start naar tevredenheid. Ook door de dag heen was de wedstrijdleiding strak in de
weer om de teams tijdig weer aan het spel te krijgen, zodat we nauwelijks uitloop op het schema
kregen, applaus voor de ouders van Johan en Yvo.
De geluiden om me heen waren fantastisch, veel publiek en spelers die het op alle 3 de velden naar de
zin hadden en met enthousiasme en soms met ‘het mes tussen de tanden’ streden.
Al op voorhand neem ik hier een voorschot op de afloop van deze competitiedag:
De complimenten aan alle E1 en E2 spelers voor de prestatie die hier als groot team zijn behaald. Met
als tastbaar resultaat E1 al 1e voor de laatste competitieronde gespeeld gaat worden. Gefeliciteerd!

COMPETITIE 28 APRIL 2018:
DOING E2 - CATWIJCK E1 2-3
Helaas heb ik deze wedstrijd niet kunnen volgen, er was een scheidsrechter te kort waardoor ik
ingevallen ben. Het was well jammer om te horen dat het deze wedstrijd niet zo liep met E2. Redenen
waren niet zo goed op te noemen, al was het m.i. ook een concentratieprobleem. Er werd namelijk veel
naar externe factoren gekeken en niet direct geevalueerd op het eigen optreden. Wel was dit achteraf
een prima opsteker, want hierdoor kon het team juist op karakter en het rechtzetten van dit slippertje
worden gewezen en waren ze zeer gemotiveerd om de volgende wedstrijden in te gaan.

Doing E1 - CATWIJCK E1 4-0
De aanloop van de dag was gemakkelijk op voorhand. Catwijck zeker niet de ploeg die het ons erg lastig
zou moeten maken. Toch moesten we opletten gezien het feit dat E2 hier punten aan verspeelt had. Het
venijn bij Catwijck zit in een gesloten defensie en mogelijk een snelle uitbraak. Voor ons zaak om
geconcentreerd en snel de bal rond te spelen en zo de verdediging te ontwrichten.
Met het gesprek van vorige week in gedachten aangevangen met Stefan, Leo, Boyan, Johan (C) en Rick.
Als waarlijke sluipmoordenaars ontzielden zij het spel van de tegenstander en werden er slinks en met
mooi spel doelpunten gemaakt, waarbij de passes van links naar rechts en dwars door de verdediging
veel onrustveroorzaakten en Johan 2x en Rick voor een 3-0 rust zorgden.
In de rust gewisseld, Utku en Nina voor Johan en Rick. Het is goed om te zien dat we met dicerse spelers
ook andere patronen in ons spel kunnen brengen en de zweep er bij de tegenstander over kunnen
leggen. Doordat dit nu niet uitmondde in doelpunten, terwijl er wel veel gevaar gesticht werd, is een
volgende wissel toegepast. Rick en Johan weer erin, nu voor Boyan en Leo (10 min). Reden hiervoor was
om het doelsaldo op te drijven. Slechts eenmaal werd nog gescoord door Rick uit een shoot-out,
waarmee we tevreden een zekere winst hebben veiliggesteld.
DOING E2 – KAMPONG E2 4-1
Na het debacle van de eerste wedstrijd, zat de pest er bij E2 goed in. Dat was ook terug te zien in het
spel. Van het begin af vol de concentratie erin. De tegenstander geen enkele kans gunnend en zelf slinks
de gaten in het verdedigingspatroon van de tegenstander zoekend en benuttend. Wat waren ze op gang
en de tegenstander werd hor en dol van het alsmaar elkaar opvullende team E2, dat elkaar moeiteloos
kan vinden en ondersteunen. Geen wanklank meer gehoord en alleen maar trotse gezichten tijdens
deze wedstrijd. Kampong aast op de nr 2 positie in de poule. Maar dachten ook wat te gemakkelijk over
ons E2! Juist het spel van E2 vertoonde de klasse om aanspraak te maken op een top-3 klassering en zo
werd Kampong afgedroogd. Het was geen spel zoals Kampong vorige keer E1 in de lure legde, namelijk
met de pot op slot. Nee, de gaten vielen juist achter het doel langs in de korte hoeken. Doelpunten al in
de 1e helft door Niek, Darren en Dennis, wat tekenend is, het hele team is gevaarlijk.
In de 2e helft wilde Kampong op zoek naar revanche, met de snelle en gevaarlijk snelle Marvin in het
team. Wat een genot om te zien hoe hij steeds door 2 man in bewang werd gehouden, zoals we ook
hadden afgesproken. Opdracht werkelijk subliem uitgevoerd. Uit een anaval van ons kwam de bal via de
keeper terug in het spel, waardoor ook Erika haar doelpuntje meepakte. Daarna was het uitspelen en
was het motto de bal vasthouden en laat hen maar komen de angel om hen uit het spel te halen.
Jammer dat Darren het nog één keer iets te lang doordreef, waardoor – met een overtreding –Kampong
toch nog een tegendoelpunt kon scoren (de scheids zei achteraf dat hij juist door liet gaan om zo E2 af te
straffen voor het vertragende spel, dat is jammer en onterecht).
De eindstand was echter super, complimenten voor dit teamspel!!
DOING E1 - KENNEMER KEIEN E1 7-0
Met de wetenschap dat KK niet op zijn sterkst was en dat E2 al een directe tegenstander op meer
punten achterstand had gezet, was de toon voor deze match gezet. Oprollen was de opdracht.
Teamopstelling met Stefan, Leo, Boyan, Johan en Utku (dit keer in voorste positie) weer een andere
opstelling en mogelijkheden om als team in een wedstrijd te zitten. Binnen 8 seconde lag de bal al
achter de keeper van KK door Utku (een record denk ik). Daarmee was meteen het ijs gebroken en KK
van hun apropos. Nog voor rust brachten Johan (breedtepass Utku) en Utku (afstandschot) de
tussenstand op 3-0. Terwijl achterin Boyan en Leo het spel verdedigend uitstekend speelden.

in de rust weer gewisseld, Nina en Rick erin voor Utku en Boyan. De motor was op dreef, Rick en Johan
vonden elkaar feilloos, waarbij de 6-o een pareltje was: de driehoek tot in perfectie uitvoerd, van de
achterste punt naar links, dwarsover naar rechts en scoren. Het toetje was voor Rick, die vandaag in
topvorm was, met een interceptie veroverde hij de bal en zette de einduitslag op 7-0 vast.
Overrompelend voor KK en meteen kandidaat voor de 1e plek af.
DOING E2 -KENNEMER KEIEN E1 3-1
Het blijft opletten, dat is duidelijk.
Hoe goed er ook gespeeld wordt, hoe zwaar bevochten het veldoverwicht en hoe ingekapseld de
aanvallend sterkste speler van KK ook werd, een vrije slag vanaf de middenstip in één keer op doel mag
er niet in. Dat was zuur, een 0-1 achterstand.
E2 heeft geleerd niet bij de pakken neer te zitten en met Darren als spelverdeler en aangever was het
van korte duur dat KK op rozen zat. Zelf scoorde hij nog voor rust om ’t hoekje links in de korte hoek,
waarmee het zelfvertrouwen weer in de ploeg kroop. Het spel werd weer overdonderend voor de
tegenstander. Vastzetten en vasthouden een bekende taktiek en na de rust vertaalde dit zich ook weer
uit in een 2-1 door Erika, na een pass van Darren. Tenslotte zag hij ook weer een mogelijkheid om achter
het goal langs de korte hoek te vinden, met slim gebruik te maken van de keeper. 3-1, daar hadden we
vooraf voor getekend!!
Mentaal een zeer groot compliment: geleerd van de 1e partij van de dag, hard werken voor en met
elkaar en de rust in het spel behouden door te wachten op kansen die er gaan komen. Professioneel.
DOING E1 – KAMPONG E2 0-0
Nu al tevoren ingeschat dat Kampong vanaf het begin vol op de punten zou gaan spelen, dus met
Marvin. Wij zouden de verdediging op orde moeten hebben, maar ook aanvallend nog tanden kunnen
laten zien, waardoor ook de beide heren met sterke forehand van Kampong teruggedrongen zouden
worden. Darmee werd de opstelling; Stefan, Nina, Leo, Boyan (allen met verdedigend zware accenten)
en voorin de als genoemd op dreef zijnde Rick. Niet zozeer de winst was het oogmerk, maar wel de
insteek om niet te verliezen. Nou de zaak zat potdicht. En… de beste kansejes waren aan onze zijde.
In de rust werden Rick en Leo vervangen door Johan en Utku. Nog steeds meer aandacht voor het
verdedigende aspect, maar met de handstick van Johan en Uku erbij konden we ook meer kracht naar
voren zetten. We zouden zeker op 1-0 zijn gekomen als de shoot-out niet geweldig gestopt zou zijn.
Jammer, maar nog steeds lag de druk bij de Kampongers.
Toch wilden we de punten zien binnen te slepen, dus met nog 5 minuten te spelen de laatse minutie
erbij en Rick erin voor Boyan. Ondanks dzez zet bleef het spannend tot op het laatst. We mochten niet
verzwakken in de verdediging, maar ook Kampong had dezelfde last te dragen. Zij zijn nog in strijd om
de 2e plak en hebben dus ieder punt nodig. Zo eindigde deze matadorenstrijd in een 0-0.

CONCLUSIE:
E2 heeft na een slechte eerste wedstrijd de knop kunnen omzetten en hebben zich ontpopt tot
reuzenkillers.
E1 heeft als team een prestatie neergezet door in wisselende samenstellingen met oog voor elkaar in
stijl de punten binnen te slepen.
E1 is nu al kampioen van de 1e klasse west, met nog één speelronde te gaan kunnen we ons al opmaken
voor de play-offs voor de overgangsklasse op 16 juni in Arnhem. E2 heeft nog steeds mogelijkheden om
als 2e uit de poule ook hiernaar toe mee te gaan.
Ervaringen van deze competitieronde:







E2 meer relaxed de eerste wedstrijd in en niet door randfactoren het eigen spel laten
beïnvloeden;
E1 heeft bewezen in diverse opstellingen en op wisselend plaatsen het spel te kunnen
domineren;
E2 kan tegen en stootje, kan de rug rechten en vanuit een gepassioneerd teamspel de
tegenstanders ontregelen en de kansen verzilveren;
Esther en Edwin hebben zich klasse getoond door toen het erom ging ook mee te gaan in de
keuze om gewisseld te worden;
De vele vrijwilligers en bestuur, alsmede de supporters, bedanken we voor de inzet en support;
Als organisator en hofleverancier van 2 teams hebben we laten zien als vereniging Doing de
zaken goed op orde te hebben en prestatie met gezelligheid te kunnen combineren.

180430

