
3 oktober 2021 : VV Lemmer - RKO 

Meegereisde selectie: Jarno Bols, Gijs Groot Roesink, Gerard Keurentjes, Mart Matthijssen, Niels Olivier, 
Annys Radwan, Otis Robert, Wessel Scheepers, Luca Schra, Jurrian Schra, Joost van Tilburg, Ben Visser, 
Lars Vos, Jurjen van der Wal, Wout Weultjes. 
 
Het is zondag 3 Oktober 12.30, het heeft ondertussen al meer dan 12 uur achter elkaar geregend, maar 
de Friese sluis derby is vooralsnog niet afgelast. De regen verandert in hele lichte miezer en dit betekent 
dat een deel van de selectie met de fiets afreist naar vv Lemmer. Voorafgaand aan de wedstrijd, om 
12:45, staat er eerst de mini derby op het programma. De JO-9 van beide clubs nemen het tegen elkaar 
op. Deze mini derby werd met een eindstand van 4-5 gewonnen door de Ruttenaren, die zo alvast het 
goede voorbeeld gaven. Dan over naar het hoofdprogramma, de Friese sluis derby. 
 
Onder toeziend oog van veel publiek komen beide teams de kleedkamer uit en lopen, hand in hand met 
de JO-9, onder leiding van Scheidsrechter B. Oord het veld op. Klokslag 2 uur is het dan eindelijk zover. 
RKO laat het balletje rollen en de derby is van start! Het eerste doelpunt van het vlaggenschip uit Rutten 
laat niet lang op zich wachten. RKO Zet hoge pressie en dit betaalt zich uit, na amper 3 minuten voetbal-
len verovert Wessel de bal en zet Annys 1 op 1. Annys omspeeld de keeper en legt de 0-1 in het netje. Het 
betere spel komt vanaf de kant van de Ruttenaren. Lemmer weet niet rustig onder de druk van RKO uit te 
spelen en schiet veel ballen of lang of over de zijlijn. De lange ballen voornamelijk naar de sterke spits 
Denny Portijk, maar ook hij wist zijn draai niet te vinden tegenover de heel sterk verdedigende Joost. Na 
35 minuten komt RKO dan ook terecht op een 0-2 voorsprong. Na een goeie actie van Otis over de  
rechterflank komt de bal voor bij Niels. Niels weet knap weg te draaien bij zijn directe tegenstander om 
vervolgens de bal in de linker onderhoek te schuiven. 0-2 voor het vlaggenschip uit Rutten. Hiermee lijkt 
RKO comfortabel de rust in te gaan. Echter kon RKO ineens geen enkel duel aan gaan zonder terug-
gefloten te worden. Dit resulteerde in de 41e minuut voor een vrije trap randje 16 voor de Lemsters, na 
een ‘vermeende’ handsbal van Otis. Marcel Schutz ging achter de bal staan om de vrije trap met binnen-
kant voet in de korte hoek te krullen. De bal werd alleen volledig verkeerd geraakt en ging in 1 streep de 
rechter kruising in. 1-2. Dit was dan ook de ruststand. 
 
Na de thee pakte RKO de rust weer een beetje op na een rommelig einde in de eerste helft. Toch was het 
Lemmer dat de stand gelijk wist te trekken. Na een licht duel gaat de aanvaller van Lemmer naar de grond 
net buiten de zestien meter. Veel verwarring was er nadat scheidsrechter Oord in eerste instantie naar de 
stipt lijkt te wijzen, terwijl het duel toch echt buiten de zestienmeter plaats vond. Uiteindelijk kreeg  
Lemmer de vrije trap en ook deze vrije trap wist het doel te vinden. Een rustige krul richting de tweede 
paal valt over alles en iedereen heen en zo stond Lemmer eigenlijk uit het niets weer naast Rutten.  
Gelukkig duurde deze gelijke stand niet lang. Nog geen 2 minuten later kwam er een corner voor RKO. 
Een korte corner op Lars, die de bal terugspeelde naar Luca kwam uiteindelijk voor de goal bij Wessel. 
Wessel wist zijn man de verkeerde kant op te sturen met een schijnbeweging en legde vervolgens de 2-3 
tegen de touwen. Na 66 minuten voetballen ruimt Niels Olivier het veld voor Jurrian Schra. Een kleine 4 
minuten later, in minuut 70, was het opnieuw Annys die trefzeker was. Vanuit net buiten de zestienmeter 
wist Radwan de bal met zijn chocolade voet binnenkant paal langs keeper Boomsma te schuiven. 2-4 voor 
het vlaggenschip uit Rutten. Na 79 minuten komt Gijs binnen de lijnen voor Luca. Voor Gijs de eerste  
minuten van dit jaar en dit betaalde zich binnen 10 minuten al uit. 2 minuten voor het einde van de  
wedstrijd ontvangt Gijs de bal op 23.5 meter van het doel, met buitenkant voet steekt hij Jurrian diep, die 
ditmaal voor het eerst deze wedstrijd niet werd terug gevlagd voor ‘buitenspel’. Jurrian, die tevens zijn 
eerste competitie minuten maakte vandaag, wist de keeper te omspelen om vervolgens de 2-5 tegen de 
touwen te leggen. Niet veel later fluit scheidsrechter Oord af voor het einde van de wedstrijd. 
 
Het weer was niet geweldig, het spel kon vele male beter, maar de 3 punten zijn meegegaan naar Rutten 
en dat is uiteindelijk wat de ranglijst bepaald. Voordat de punten in Rutten lagen duurde echter wel nog 
een aardig tijdje aangezien de kantine van vv Lemmer zeker niet teleurstelde. Aankomende zondag spelen 
wij opnieuw een derby, ditmaal tegen onze poldervrienden FC Kraggenburg. Kraggenburg heeft afgelopen 
weekend niet gespeeld en staat na 1 gespeelde wedstrijd op 3 punten na een 0-2 overwinning bij VWC in 
de eerste wedstrijd. Haal alles uit je agenda voor aankomende zondag en kom op tijd voor de altijd  
boeiende Zondagse polderderby. 


