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ZONDAG 1E

MASV staat laatste, ondanks strijdende Yancey Baars 
De ellende voor MASV duurt 
voort. De Zuid-Arnhemse eer-
steklasser verloor in een vroeg 
degradatiepotje met 1-0 van het 
ook al tobbende De Bataven en 
staat intussen laatste met 
slechts één punt. Daar kon de 
nooit aflatende inzet van Yancey 
Baars niets aan veranderen.

,,Hard werken is de basis”, zei de 
24-jarige verdediger. ,,Daar valt bij 
mij bijna nooit wat op aan te mer-
ken. En zeker, als je zoals wij in de 
hoek zit waar de klappen vallen, 
dan moet je de mouwen extra ops-
tropen.”

En dat deed Baars in Gendt, waar 
de slechte resultaten trainer Frank 

van Kouwen deze week de kop 
kostten. De inzet van een tijdelijk 
trainersduo bracht De Bataven in 
elk geval een driepunter.

Ook al probeerde Baars uit alle 
macht, eerst als verdediger en later 
als spits, om de 1-0 achterstand weg 
te werken. Maar veel haalde het niet 
uit. ,,Als je opportunistisch gaat 
spelen, zoals wij de laatste fase de-
den, moet het balletje een keer goed 
vallen en dat deed het niet. In zo’n 
periode zitten we nu. Alles valt pre-
cies verkeerd. De Bataven krijgt ook 
weinig kansen, maar ze scoren wel 
na een foutje van ons.”

Het foutje was van Juri Joosten 
die flink mispeerde bij een eigenlijk 
mislukte corner van Damon van 

Hoften. Bob Rossen kwam daar-
door tot zijn eigen verrassing hele-
maal vrij recht voor het doel. Deze 
keer was de sterk keepende Stefan 
de Wolf kansloos.

Het leek alsof Baars dit ongeluk 
over zichzelf en het team afriep, 
want na een paar minuten voetbal-

len ging hij al naar het gras, nadat 
hij een hard schot van Van Hoften 
vol op zijn gezicht kreeg. Even leek 
het of zijn wedstrijd in gevaar 
kwam. De schade viel mee, maar 
het ongeluk bleef de ploeg achter-
volgen.

,,Zo, die gast raakte die bal echt 
vol”, zei Baars. ,,Die was hard. Maar 
je moet door, hè. En na een beetje 
moeizame start, begonnen we heel 
aardig te voetballen. Ik vond ons in 
de eerste helft de betere ploeg. We 
kregen ook een paar goede kansen, 
maar scoren is ook wel een pro-
bleempje voor ons op het moment.”

,,Na de rust waren zij een kwar-
tiertje echt beter, toen scoorden ze 
ook. Maar daarna namen we het 

spel weer in handen en gaven we 
niets meer weg, al moet ik zeggen 
dat zij verdedigend ook heel goed 
stonden. Maar uiteindelijk krijgen 
we toch iets te weinig, vind ik.”

Dat is maar de vraag. Het is eerder 
zo dat De Bataven te veel kreeg. 
Want de wedstrijd op het Gendtse 
knollenveld was maar heel zelden 
van het niveau dat in de eerste 
klasse gebruikelijk is. 

Tekenend was het feit dat de 
grootste kans voor MASV, voor An-
gelo Siep, ook na een flater ont-
stond. Dit keer van Bataven-verde-
diger Renzo van Duren. Siep schoot 
echter op de voeten van keeper Ja-
mie Dekkers. Symptomatisch.
 – Onno Koster

l 
We zitten in de hoek 
waar de klappen 
vallen en moeten de 
mouwen opstropen
 – Yancey Baars (24)

Eerste thuisnederlaag voor VDZ sinds maart 2019 
vdZ verloor tegen Havo 
(2-3) na ruim tweeënhalf 
jaar weer eens een thuis-
wedstrijd in de competitie. 
In maart 2019 was maSv 
de laatste tegenstander 
(0-3) die won op sportpark 
’t Cranevelt.
Trainer Habib al mohsinawi 
van de arnhemse club 
baalde stevig van de ne-
derlaag, waardoor zijn 
ploeg voorlopig afhaakt in 

de strijd om de bovenste 
plaatsen in 3C.
 ,,dit is een onnodige en 
onterechte nederlaag, we 
hadden een punt verdiend”, 
vond de oefenmeester. 
,,die 2-1 van Havo is ge-
woon duidelijk buitenspel, 
dat hebben we inmiddels 
op beelden teruggezien. 
een verkeerde keuze van 
de arbiter en een bepalend 
moment in de wedstrijd. 

anders staan we halver-
wege gewoon op voor-
sprong en krijg je een an-
dere wedstrijd.”
al mohsinawi  zag het spit-
senduo Thijs barten en 
Sjors venselaar het ver-
schil maken voor de be-
zoekers uit Haalderen. 
,,dat zijn goede spitsen die 
lastig te bespelen zijn voor 
een tegenstander. Jongens 
die op een hoger niveau 

gespeeld hebben. die luxe 
hebben wij helaas niet 
voorin, daar is onze keuze 
beperkt.” 
,,Tot aan de zestienmeter 
zag het er wel goed uit, 
maar vanaf daar stokte 
het. verder waren we erg 
slordig op het middenveld. 
drie persoonlijke fouten 
met balverlies zorgen voor 
de tegendoelpunten, dat 
kan niet. ”

l 
Die 2-1 van 
HAVO is gewoon 
duidelijk 
buitenspel
 – Habib al Mohsinawi

 e Daan van der Held (rechts) ‘bokst’ voor de wedstrijd met middenvelder Rob Vonk van HAVO. FOTO BEN GAL

     BEN ER NOG NIET, HEB GEWOON NOG TIJD NODIG’ Cadeautje 
Shayesteh 
voor vertrek 
naar Turkije
DUNO boekte zaterdag na vier 
gelijke spelen op rij in de hoofd-
klasse A een prima zege op FC 
’s-Gravenzande. In Zuid-Holland 
werd het 0-1 voor de ploeg van 
trainer Anoush Dastgir.

Bram van Zundert
’s-Gravenzande

Matchwinnaar was Faysal Shayes-
teh. Zijn treffer in minuut 53 was 
een fraai (tijdelijk) afscheidsca-
deautje van de middenvelder: 
DUNO zal het komende week moe-
ten stellen zonder hem. Shayesteh 
is aanvoerder van het nationale 
team van Afghanistan en speelt op 
16 november in Turkije een oefen-
interland tegen Indonesië. 

Daarom mist hij bij DUNO het 
districtsbekerduel met vierdeklas-
ser DIOSA overmorgen en de com-
petitiewedstrijd tegen Spijkenisse 
op zaterdag. Dat geldt ook voor 
Dastgir, die bondscoach van het 
Zuid-Aziatische land is.

,,We hebben veel zin in die wed-
strijd tegen Indonesië", zegt de 
Arnhemse trainer. ,,Ondanks de 
moeilijke situatie in Afghanistan 
blijven we gelukkig voetballen met 
de nationale ploeg. Het vorige tali-
banregime verbood het, maar nu 
kunnen we voorlopig door. Er zijn 
wereldwijd 35 miljoen Afghanen 
die weer naar ons kunnen kijken.”

Assistent-trainer Qays Shayesteh, 
broer van doelpuntenmaker Faysal, 
is samen met de ervaren verdediger 
Wilco den Hartog de komende 
week eindverantwoordelijk in 
Doorwerth. ,,Zo hebben we dat aan 
het begin van dit seizoen al afge-
sproken. Dat is voor iedereen bij 
DUNO duidelijk.”

Dastgir nam met een goed gevoel 
afscheid door de zege op FC ’s-Gra-
venzande, tot afgelopen weekend 
de meest scorende ploeg van de 
competitie. De Zuid-Hollanders 
scoorden tot zaterdag al 24 doel-
punten in 9 duels, dubbel zoveel als 
de ploeg uit Doorwerth. Deson-
danks slaagde DUNO er in het res-
tant van de wedstrijd kundig in om 
het eigen doel schoon te houden.


