
Baarlo wint en mikt op top vijf

DERDE KLASSE C
Door jos benders

Je hoeft niet altijd mooi te spelen om een wedstrijd te winnen.
Dat is een gegeven waarvan Baarlo zich gistermiddag in Blerick
uiteindelijk het meest bewust was: 0-2.

 - Baarlo moest het gistermiddag stellen zonder het

gebruikelijke centrale duo in de verdediging. Luc Canjels en Roel

Bouten moesten toekijken met respectievelijk een arm- en

hamstringblessure. Ondanks het gemis van de twee sterkhouders

in de defensie, incasseerde Baarlo geen tegentre�er. De

Baarlonaren gaven niet veel weg en sloegen daarnaast zelf wel

tweemaal toe.

BLERICK

We willen bij de bovenste vijf ploegen eindigen. 
Baarlo-trainer Tim Nabben

Je zou de Baarlose overwinning dus kunnen typeren als ‘zakelijk’.

Dat vond Baarlo-aanvoerder Frank Peeters ook: „We hebben

weinig weggegeven. Dan weet je dat die kansjes wel gaan komen,

als je het achterin dichthoudt”, vertelt de 34-jarige Peeters na

afloop. Door de overwinning klimmen de Baarlonaren naar de

tweede plek op de ranglijst. Dat is een eindklassering waar

Peeters op dit moment voor zou tekenen. „SV Laar is de grootste



titelkandidaat in mijn ogen. We bekijken het wedstrijd voor

wedstrijd, maar we gaan voor de nacompetitie. We willen bovenin

meedoen”, aldus de Baarlo-aanvoerder.

Baarlo-trainer Tim Nabben nuanceert de uitspraak van zijn

aanvoerder. „We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd, maar we

willen zeker bij de bovenste vijf ploegen eindigen”, aldus Nabben.

Peeters kwam na afloop ook nog met ander mooi nieuws. Hij

wordt namelijk in mei voor het eerst vader. Het is te hopen voor

Baarlo-trainer Nabben dat Peeters er in de gewilde nacompetitie

in mei eventueel bij kan zijn. „Ik hoop inderdaad dat hij er dan bij

kan zijn. Het is zijn eerste kind overigens, wordt ook wel tijd

trouwens”, vertelt Nabben gekscherend na afloop.

Baarlo legde Blerick gistermiddag dus zakelijk over de knie, mede

dankzij een solide optreden van Baarlo-aanvoerder Peeters. Dat

zullen de Baarlonaren komende donderdag op bezoek bij FCV-

Venlo maar al te graag herhalen.


