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Hanssen en Peeters: terug op het oude
nest in Baarlo

Michiel Hanssen (30) en Frank Peeters (33) speelden jarenlang bij eersteklasser
Wittenhorst. Dit jaar keerden ze terug bij de club waar ze leerden voetballen: VV
Baarlo. En dat maakt de ploeg van hoofdtrainer Tim Nabben een team om
rekening mee te houden in de derde klasse C. Na de nederlaag op openingsdag
tegen MMC Weert, wonnen de Baarlonaren hun twee volgende twee
wedstrijden. Liessel werd gisteren eenvoudig met 3-0 aan de kant geschoven.

DOOR ROBERT HESEN

Frank Peeters in duel. Michiel Hanssen (onder) legt aan voor een vrije trap
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Van sleet in hun spel is geen sprake. Bij eersteklasser Wittenhorst stonden ze als een
van de eersten op het wedstrijdformulier. Toch vertrokken ze. Het was tijd om terug te
keren naar het vertrouwende nest: derdeklasser VV Baarlo. Aanvaller Michiel Hanssen
(30) en middenvelder Frank Peeters (33) geven de selectie van Baarlo een serieuze
upgrade. En daar zijn ze in het kastelendorp maar wat blij mee.
Hanssen ging in 2016 van Baarlo naar Wittenhorst. Nu maakte hij de omgekeerde
stap. Voor hem was het niet de vraag of hij terugkeerde, maar wanneer. „Tijdens de
coronapandemie ging ik alleen voor trainingen naar Horst. Dat zag ik niet meer zitten.
Daarnaast vertrokken bij Wittenhorst veel spelers, waardoor weinig jongens van de
‘oude garde’ overbleven. Voor mij was dit het goede moment om terug te keren.”
Bij Wittenhorst gold Hanssen als een van de betere spelers in de eerste klasse. „Ik had
misschien hoger kunnen spelen, maar ik vond het fijn om in de regio te blijven. Ik ken
jongens die wel de stap maakten naar de hoofdklasse of derde divisie, maar die
werden daar niet per se gelukkiger van. Ik ben nu gewoon blij om terug te zijn in
Baarlo. Of ik te goed ben voor derde klasse? Dat moeten anderen maar bepalen.”

Ik geniet ervan. Na de wedstrijd een biertje en op de fiets terug naar mijn
woonplaats Venlo.
FRANK PEETERS, BAARLO

Peeters was zeven jaar – twee jaar Wilhemina’08 en vijf jaar Wittenhorst – weg bij
Baarlo. „Bij Wittenhorst had ik het goed naar mijn zin, maar je blijft toch een
buitenstaander. Hier ken ik iedereen. Daarnaast leeft de club enorm. Het is echt een
dorpsclub met al haar charmes.” Vooralsnog heeft hij allesbehalve spijt van zijn
terugkeer. „We hebben een hechte groep. Een mix van jong en oud. Ik geniet ervan. Na
de wedstrijd een biertje en op de fiets terug naar mijn woonplaats Venlo. Heerlijk.”
Spelen in de derde klasse is wel even ‘resetten’, zo vertellen ze. „Het niveau is lager.
Maar het is niet zo dat wij even komen vertellen hoe het allemaal moet. Met mijn
ervaring kan ik wel een verlengstuk van de trainer zijn, maar we zijn gewoon
onderdeel van het team. Niet meer en niet minder”, zo vertelt Peeters. Hij heeft in het
veld in woord en gebaar een leidende functie. In tegenstelling tot Hanssen, die je
tijdens de wedstrijd zelden hoort. Ook niet nu hij tot de oudere spelers behoort. „Dat
zegt me niet zoveel. Ik keek vroeger ook niet op tegen de oudere spelers. Dat hoeft nu
ook niet. Ik doe gewoon mijn ding op het veld, dat is hier niet anders dan bij
Wittenhorst.”



De terugkeer van het tweetal betekent dat Baarlo gezien wordt als
kampioenskandidaat. Beide heren doen hun best om de verwachtingen te temperen.
Hanssen: „Veel teams ken ik niet goed en het is de vraag hoe ze er nu voor staan, na
zo’n anderhalf jaar zonder competitievoetbal. We gaan zeker bovenin meedoen, maar
om kampioen te worden moet alles meezitten.”
Het doelpuntentotaal van Hanssen, volgens Peeters ‘buitencategorie voor de derde
klasse’, zal van grote invloed zijn voor de positie op de ranglijst aan het einde van het
seizoen. 25 doelpunten? „Dat heb ik nog nooit gehaald. Tussen de 15 en 20. En nog
een aantal assists. Dat is haalbaar.” In de thuiswedstrijd tegen Liessel kon hij aan zijn
doelpuntenproductie werken. Maar een handvol kansen, onder meer op aangeven van
Peeters, waren niet aan hem besteed. „Het vizier stond niet op scherp. Een verklaring
heb ik er niet voor. Gelukkig was het vandaag niet zo erg.”


