
Stompwijk '92 1 – Sporting Leiden 1 Zaterdag 12 november 2022

Poortpraat 
Van harte welkom op sportpark de Meerhorst!

Het degradatiespook maakt het zichzelf, ondanks de huizencrisis, akelig 
comfortabel op ons mooie complex. Na een reeks spannende wedstrijden is 
helaas de conclusie dat we soms de complimenten, maar nooit de punten in 
ontvangst mogen nemen. Gelukkig dient zich vandaag een nieuwe kans aan om 
de aansluiting naar boven te maken. 
Tegenstander is Sporting Leiden. De zaterdagtak welteverstaan, en 
waarschijnlijk een compleet andere tegenstander dan de zwakke ploeg waar wij
vorig jaar (moeizaam) twee keer van wonnen. Ook Sporting Leiden kent nog 
geen topseizoen, bij een overwinning zouden we de fusieclub passeren op de 
ranglijst. 
Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Qua resultaten zit de ploeg van 
Erik van Manen onmiskenbaar in een vrije val. De Alfred Schreuder van de 
derde klasse maakt zich echter absoluut geen zorgen om zijn positie. “Met Pim 
van der Arend, Bart van Santen en Sem Sweere keren er weer drie sterkhouders
terug. Ook Lorenzo Korte lijkt weer zijn opwachting te maken. De ziekenboeg 
stroomt langzaam leeg en die lang begeerde overwinning is echt aanstaande”. 
De Stompwijkers hebben naar verluidt afgelopen donderdag besloten getraind 
op een nieuwe tactische variant. Over wat deze variant inhoudt hult de 
hoofdtrainer zich nog in nevelen. “Dat zullen jullie zaterdag wel zien”.
De supporters houden er echter een duidelijke mening op na. Hoewel er 
absoluut geen sprake is van witte zakdoekjes, klinkt de roep om onze 
herkenbare speelstijl steeds dringender. “Ajax heeft de Hollandse School, 
Barcelona het Tiqi-taqa, en bij Stompwijk hoort gewoon boerenkoolvoetbal. 
Lange halen gauw thuis, en vrouwen en kinderen eerst. Deze trainer respecteert
de normen en waarden van de club niet!” aldus M. Geurtsen, de bevlogen Capo
van supportersvereniging Vak T. 
Tim van Veen, centrale verdediger, kijkt er iets genuanceerder naar. “Een bal 
keihard naar voren heuten is het mooiste wat er is, maar ik geloof ook in de 
plannen van deze coach. De kentering is aanstaande en binnen no-time zullen 
wij stijgen op de ranglijst!”

Een overwinning vandaag zou een mooi startschot zijn voor dat beloofde 
kantelpunt. De spelers zullen er in ieder geval alles aan doen om dit te 
bewerkstelligen. Wij wensen u veel kijkplezier toe!

Huidige stand


