
Zondag 26 september was het weer matchday voor het vlaggenschip uit Rutten. BEW uit Fledder stond op het pro-
gramma, een team wat voor de coronastop gepromoveerd is uit de 5e klasse. 
 
De wedstrijd ging om 2 uur van start, nadat er een minuut stilte gehouden werd voor een erelid van BEW. 
 
RKO begon stroef en het was redelijk rommelig, maar na ongeveer 20 minuten kwam RKO toch wat meer los. Wout 
Weultjes kwam er doorheen en schoot de bal hard tegen de keeper aan, de bal leek er echter toch in te gaan en als 
echte spits maakte Niels Olivier dat nog even zeker door hem net voor de lijn in te tikken. Hiermee kwam de 1-0 op 
het scorebord. Niet veel later kwam er door een voorzet van Jasper Sieperda de tweede goal, de bal werd door ie-
dereen gemist en vloog erin, maar het bleek dat Joost van Tilburg hinderlijk buitenspel stond waardoor het doel-
punt werd afgekeurd. Niet veel later kwam er bij een corner een counter tegen waar de verdediging van RKO niet 
helemaal goed stond. De aanvaller van BEW sprintte er door en kapte de bal af om de bal vervolgens knap in de 
hoek te plaatsen. 1-1 was de stand waar vervolgens ook de rust mee in gegaan werd. 
 
De thee stond klaar en de eerste helft werd besproken. Wat al een stuk vaker is gebeurd dat RKO een zwakke eer-
ste helft speelt en het de 2e helft moet opknappen, vandaag was ook zo’n dag. Bij rust werd Ben Visser gewisseld 
voor Jasper Sieperda. 
 
De tweede helft begon RKO erg sterk en dat leidde dan ook tot de 2-1. Na een voorzet van Wessel Scheepers neemt 
Annys Radwan de bal prachtig aan. Hij draait in de aanname uit de lucht open van zijn man en staat direct 1 op 1 
met de keeper, Annys speelde ook de keeper voorbij en scoorde. RKO begon de overhand te krijgen en BEW kwam 
niet meer aan voetballen toe, dit leidde alleen maar tot lange ballen van de keeper. Vlak na de 2-1 kwam de volgen-
de goal al, via een mooie bal binnen de verdediger door sprint Lars Vos 1 op 1 met de keeper en weet Lars hem met 
een zacht rollertje tussen de benen van de keeper te scoren. 3-1 was nog niet genoeg voor RKO. Joost van Tilburg 
ging staan voor de vrije trap en schoot deze in de muur, hij passte hem daarna opzij naar Wessel die de bal vanaf 16 
m mooi in de hoek plaatste voor de 4-1. Als je dan denkt dat het voor BEW niet erger kan begint BEW de eerste 
wedstrijd van het seizoen ook met een rode kaart. Nadat Lars zijn man voorbij ging had de speler geen oog meer op 
de bal en trapte Lars onderuit wat resulteerde tot één man minder voor BEW. 
In de tweede helft kwam er nog een kans op de 5-1 voor Otis Robert, hij schoot vanaf een moeilijke hoek op de lat. 
De rebound was ook voor Otis, wat hij knap deed met een halve omhaal, jammer genoeg kwam ook deze bal weer 
tegen de lat aan. 
 
Zo eindigt de wedstrijd met een 4-1 stand. Als RKO de eerste helft net zo speelde als de tweede helft dan had het 
nog wel meer kunnen zijn. Maar er kan niet geklaagd worden, omdat RKO de eerste competitiewedstrijd wint en op 
een mooie eerste plek staat.  


