
‘Spelen iedere week een finale in deze klasse’

WEDSTRIJD VAN DE WEEK DERDE KLASSE C

Door Qasim Hakim

In de derde klasse C is het nog lang geen uitgemaakte zaak wie er
uiteindelijk voor degradatie moet vechten en wie serieus mag meedoen
voor de play-offs voor promotie. De spanning is ongekend.

 - De derde klasse C is razend spannend. Buiten de nummers een en

twee, respectievelijk Laar en Merefeldia, kan het voor de rest van de ploegen

nog alle kanten op. Nacompetitievoetbal om voor lijfsbehoud te vechten of

strijden in de play-o�s voor promotie naar de tweede klasse. Het zijn twee

verschillende werelden, maar voor de nummers drie tot en met veertien zijn

beide scenario’s nog mogelijk. Voorafgaand aan de speelronde van zondag 26

februari is het verschil tussen nummer drie Baarlo en hekkensluiter IVO maar

acht punten. Baarlo en IVO staan deze zondag tegenover elkaar op het

hoofdveld van sportpark De Meeren.
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Nummer vijf Melderslo treft nummer twaalf Blerick. Het verschil? Vier punten.

„Ik kan me niet heugen dat ik dit als voetballer of trainer eerder heb

meegemaakt. Alles zit erg dicht bij elkaar. Die spanning is best leuk, maar ik

vind het tegelijkertijd geen leuke competitie. Er zijn een aantal ploegen die

willen voetballen, maar de meeste teams leunen op de verdediging”, zegt

Melderslo-coach Freek Thoone. „Begrijp me niet verkeerd, sommige teams

kunnen niet anders. Ze spelen naar de mogelijkheden die ze hebben. Vorig jaar

speelden we in een derde klasse waar wel veel goed voetballende elftallen in

speelden. In deze klasse heb je meer echte teams waar spelers iets voor elkaar

over hebben. Dat maakt het iedere week lastig.”

Schifting

Toch denkt Thoone dat er op een gegeven grotere verschillen in punten gaan

ontstaan tussen de teams waardoor er een schifting ontstaat van clubs die

tegen degradatie moeten vechten en clubs die spelen om de play-o�s te halen.

„Dat denk ik wel. Clubs als Baarlo en Sportclub Irene hebben teams die ik ook

hoger ingeschat dan de rest. En wijzelf hebben een aantal spelers terug met

specifieke kwaliteiten waardoor we ook een goed figuur moeten kunnen slaan.”

Het Sportclub Irene van Eric Caasenbrood werd voor de competitie ingeschat

als een ploeg die mee zou doen voor de titel, maar is ‘gewoon’ terug te vinden

tussen de rest „Het is een hele aparte situatie. Ik had dit van tevoren niet

verwacht. Door de versterkte degradatieregeling spelen veel ploegen op zeker.

Je speelt iedere week een finale in deze klasse. Je kunt je niet meer veilig

wanen”, beseft Caasenbrood. „Het is belangrijk om een goede serie neer te

zetten zodat we bij de eerste vijf eindigen. Dat zijn we verplicht aan onszelf

gezien de kwaliteiten die mijn ploeg heeft. De druk is echter erg groot. Daarom

denk ik wel dat het tot het einde spannend blijft. Vorm, blessures en

schorsingen spelen daarin ook een belangrijke factor.” Caasenbrood weigert

zijn speelwijze aan te passen om zich in eerste instantie veilig te spelen. „Wij

hebben niet de spelers om verdedigend te gaan voetballen. Je moet dicht bij

jezelf blijven. We hebben voldoende kwaliteit om met aanvallend voetbal goede

resultaten te halen. Ook in deze situatie. We moeten wel weerbaar blijven als

het even tegenzit.”



Helden

Een ploeg met minder kwaliteiten in huis dan Melderslo en Irene is het Helden

van Rob Geenen. „We moeten iedere zondag minstens 95 procent van ons

vermogen aantikken, anders staan we met lege handen. Ten opzichte van vorig

seizoen zijn de mindere ploegen weg. En er zijn sterkere ploegen bijgekomen.

Een team als Hegelsom bijvoorbeeld, een elftal met jongens die op een hoger

niveau gespeeld hebben. Ik denk dat de verschillen klein blijven tot het einde.

Wij zijn alleen bezig met ons veilig te spelen. Niet meer en niet minder.”

Zelfs nummer drie Baarlo denkt niet aan de play-o�s voor promotie. Zeker niet

na het 1-1 gelijkspel tegen IVO. „Nee, zeker niet. We hebben weliswaar een

ploeg die bij de eerste vijf kan eindigen, maar laten maar eerst de grens van 32

punten bereiken. Dat moet voldoende zijn voor handhaving. Daar zijn we nog

lang niet.” Baarlo blijft ondanks het puntenverlies derde met 22 punten na

vijftien wedstrijden. Helden verliest met 5-0 in Weert en zakt naar de één na

laatste plaats. De ploeg van Geenen heeft vijftien punten. Dat zijn er dus maar

zeven minder dan Baarlo en eentje meer dan IVO. Irene speelt gelijk bij

Brevendia en heeft er zeventien. Melderslo komt op negentien na een

gelijkspel tegen Blerick. U leest het, de spanning blijft om te snijden.


