
Baarlo verliest twee punten, IVO viert punt als
een zege
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Baarlo heeft gistermiddag gelijkgespeeld tegen IVO: 1-1. Baarlo-coach Tim
Nabben hield daar een vervelend gevoel aan over, terwijl IVO-trainer Rob
Jacobs het punt met zijn ploeg vierde als een overwinning.

 - „We hebben twee punten verloren”, somberde Tim Nabben na

afloop toen Baarlo gelijk had gespeeld tegen staartploeg IVO: 1-1. „Het was

gewoon een terechte uitslag”, lachte IVO-hoofdtrainer Rob Jacobs even

verderop. De man die tussen 2006 en 2010 met veel succes in Baarlo werkte -

hij wist de club met twee promoties van de vierde naar de tweede klasse te

loodsen - ging vervolgens serieus in op de verhoudingen tijdens het duel.

„Baarlo was simpelweg de betere ploeg. Wij zijn ontzettend blij met dit punt.

Dit vieren we zelfs als een overwinning.”

BAARLO

Voor de ontwikkeling van ons spel is het zelfs beter om in de
vierde klasse te spelen
IVO-trainer Rob Jacobs

Baarlo was in de eerste twintig minuten veel beter en kreeg twee goede

mogelijkheden om te scoren, maar liet dit na. Uiteindelijk kreeg het hier tien

minuten voor rust de rekening voor gepresenteerd. Het was Mik van Amerom

die met een afstandsschot de 0-1 op het scorebord zette. Baarlo wist voor rust

nog via een vrije trap van Je�rey Arents op gelijke hoogte te komen, 1-1, maar

dat was het dan ook. Baarlo moest genoegen nemen met een punt.

Nabben: „We hadden verdiend te winnen, maar tegelijkertijd was het ook een

rommelig duel. Er werd niet heel erg goed gevoetbald door ons. Ik vond ons erg



slordig in de passing.”

Voor Jacobs is het geen issue hoe zijn ploeg speelt, als er maar punten worden

gepakt. Zeker nu zijn ploeg op een rechtstreekse degradatieplaats staat. „Dit is

een prachtige klasse waar we graag in willen blijven spelen. Aan de andere kant

is het geen grote ramp als we zouden degraderen. Voor de ontwikkeling van

ons spel is het zelfs beter om in de vierde klasse te spelen. Dan kunnen we als

ploeg groeien. We zijn echter sportmannen die het hoogste haalbare

nastreven.”


