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Bezige captain beslist boeiende derby

Bijna vijfhonderd toeschouwers werden zaterdag van het begin tot het einde
geboeid op sportpark De Driesprong. Gastheer MVC’19 opende dramatisch,
maar won de burenruzie op de valreep met 2-1.

DOOR JOS GRÖNIGER

De derby tussen derdeklassers MVC’19 en buurman Baarlo was er een om in te lijsten.
Twee vriendschappelijk rebellerende supportersgroepen, twee met open vizier
strijdende teams, een ervaren rot als scheidsrechter en voetbal van goede kwaliteit,
zorgden ervoor dat de toeschouwers zaterdagavond van het begin tot het einde de
ogen richtten op de verlichte grasmat.

Scheidsrechter Jos Peeters houdt het overzicht.
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De kruitdampen van het Baarlose vuurwerk waren nog niet opgetrokken toen de
gasten een volgende dreun uitdeelden. Aanvaller Dennis van de Vinne liep een vrije
trap van Robin Steeghs tegen de touwen. MVC’19 met de ervaren aanvoerder en
aanvalsleider Ron van den Kerkhof als aanjager herstelde de schade halverwege het
eerste bedrijf. Bart Crienen rondde een schitterende aanval in stijl af. De ‘Breese’
captain manifesteerde zich als een meewerkend voorman. De dertiger was overal op
het speelveld. Hij sleurde in de punt van de aanval, creëerde kansen en liet zich
regelmatig slim terugzakken. De werklust resulteerde na een klein half uur bijna in
een doelpunt, maar het leer ging op wonderbaarlijke wijze naast het Baarlose doel. In
een ongemeen spannend duel waarin Baarlo na rust steeds gevaarlijk bleef, slaagde de
MVC-aanvoerder erin de rust te bewaren. En terwijl de jeugdige supportersgroepen
elkaar aanspoorden met prikkelende gezangen, trok zwaar knallend vuurwerk
eveneens de aandacht. De zwaarste klap deelden de gastheren in de extra tijd uit. Een
misverstand in de Baarlose verdediging leidde de winnende treffer in. Het was
uitgerekend frontman Van den Kerkhof die Baarlo op aangeven van Mike Peters de
genadeklap toediende, en daarmee een explosie van emoties ontstak. De gevierde
MVC-er bleef nuchter onder de euforie. ,,Dit is mooi. Winnen in de derby van Baarlo.
Met een punt was ik ook tevreden geweest, maar ik win toch ook graag”, zei de
honkvaste aanvaller die de aanvoerdersband al tien seizoenen draagt. ,,Ik ben bij MVC
prima op mijn plaats.”


