
STRIJDLOOS TEN ONDER
‘Van iedereen mag verloren worden, maar niet van Beilen’, luidt Les 1 voor elke pupil die zich aanmeldt om VKW’er te worden. 
Pakweg vijftien tot twintig jaar geleden waren de mannen van VKW 3 ook pupillen, die droomden profvoetballer te worden of 
toch tenminste voor het vlaggenschip van de club uit te mogen komen. Hun talent werd echter niet (h)erkend, waardoor het 
vacuüm van vervlogen dromen inmiddels is opgevuld met de berusting dat hun kunsten alleen nog de ogen van het honds-
trouwe VKW 3-publiek zouden strelen. Les 1 ging echter nooit verloren en zondag 27 september moest dit maar eens blijken. 
Acht kilometer westwaarts wachtte in de hoedanigheid van trotse koploper aartsrivaal Beilen.

TEKST: WOUTER MEIJERING

     VKW WORDT TE LAAT WAKKER               VERLIES TEGEN AARTSRIVAAL

De tegenstand was zwaar en in de eigen gelederen liep het ook 
al niet. Met P-O-E-P-E-N als vrij kansloos antwoord in de zesde 
beurt gespeld, zagen Wouter Meijering en zijn huisgenoot (zie 
foto) hun eenmalige Lingo-deelname maandag 28 september 
letterlijk in de stront zakken. In een glorieloos optreden zag 
TROS kijkend Nederland een dag later hoe het duo ondanks 
zelfverzonnen woorden als ‘krepel’ en ‘suiken’ € 140,- bij elkaar 
wist te harken. De verwachtingen waren hoger. Dus viel het 
resultaat tegen. En zo beleefde ondergetekende ongewild een 
deja-vu, want een dag eerder was hetzelfde verhaal van toe-
passing op de streekderby.  Zeker waar het gaat om de eerste 
helft. Die was om te H-U-I-L-E-N. 

Toewijding
VKW bevond zich uiter-
aard in de underdogposi-
tie en de nederlagen van 
de laatste twee weken 
boden weinig houvast. 
Coach René Waninge wist 
zich weliswaar gemankeerd 
door de afwezigheid van 
Bo Slot, de gebroeders Zee-
wuster, Harmen van Arragon 
en Michel Fleurke, maar zag 
ex-Beilenaar Tom Delobel en 
Kas Haneveer terugkeren. 
Wat betreft laatstgenoemde 
scheelde dat niet veel. Op een 
zwoele Thaise zomeravond en-
kele dagen eerder genoot de 
spits met zijn wederhelft van 
een Thaise massage. Tot deze 
bruut verstoord werd door een SMS van de 
reisorganisatie. Het stel liet de happy ending voor wat het was, 
toen het leerde dat hun vliegtuig niet de volgende, maar nog 
diezelfde dag zou vliegen. Haneveer was geenszins van plan 
Beilen uit te moeten missen en dwong zijn taxichauffeur tot een 
dodemansrit door Bangkok om het vliegtuig te halen. Met 160 
km/u kwam de spits mooi op tijd op het vliegveld aan en zag 
zondag zijn toewijding beloond met een basisplaats. Toewijd-
ing is echter niet het woord waarmee de eerste helft in Beilen 
omschreven mag worden. Gastheer Beilen moet zich hebben 
afgevraagd of dit VKW hetzelfde was als de ploeg die zich op 
de Perkenslag eerder dit seizoen in de bekerstrijd nog met hart 
en ziel naar een 2-1 winst knokte. Dankbaar voor de collectieve 
apathie namen de Beilenaren in het eerste bedrijf afstand van 
het zielloze team. Als het niet aan keeper Ramon Nijland lag, 
was de schade bij rust groter dan 3-0. Naast de sluitpost kwam 
alleen Roland van der Werff – even trots als verbaasd over de 
vrije rol die hem was toebedeeld, waar hij nog dagenlang over 

door zou koketteren – in aanmerking voor een voldoende. 
Onder het mom van ‘gedeelde smart is halve smart’ had ken-
nelijk iedereen last van een jetlag. Zonder zijn assistent Jasper 
(logeerpartijtje bij opa en oma) om hem te kalmeren, gingen 
de remmen los bij coach Waninge. In de veronderstel-ling dat 
het wedstrijdaffiche wel voldoende zou motiveren had hij zijn 
peptalk vooraf kort gehouden. Met gevoel voor drama werd na 
drie kwartier echter de kleedkamer bijeen gebruld, om deze 
nadien stampvoetend te verlaten. De stilte die volgde werd 
doorbroken door Henk Lonsain. ‘En toen was 

het stil…’, sprak de 
licht kalende assistent 
overbodig.

Wake up call
Niettemin drong de 
boodschap door. De 
hoeveelheid kan-
sen die VKW in de 
laatste drie wed-
strijden creëerde is 
op twee handen te 
tellen, maar strijd 
kan altijd wor-
den geleverd. Het 
tweede deel had 
dan ook meer 
weg van een wed-
strijd. VKW wilde 
de bal weer en 
ploe-terde zich 

naar voren. In balverlies bood 
het team de thuisploeg de nodige weerstand en werd 

fanatiek uitgedeeld om de betere tegenstander af te stoppen. 
Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Behalve erg sportief is het 
derde elftal van Beilen simpelweg beter. VKW heeft zich goed 
herpakt in de tweede helft, waarin het wel de nul hield. De rust-
stand die ook na de tweede helft op het bord bleef, was echter 
terecht. VKW, inmiddels als achtste genoteerd in de grijze mid-
denmoot, heeft 11 oktober haar eerstvolgende, overigens niet 
minder zware wedstrijd. Het derde echelon van de club treedt 
dan aan tegen de voorlopige runner-up. In Steenwijksmoer zal 
VKW de handen vol hebben aan VV Protos.

VV Beilen – VKW 3-0 (3-0)
27/09/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Speler Beilen 1-0, Speler Beilen 2-0, Speler Beilen 3-0
Toeschouwers: 47
Opstelling VKW: Nijland; Van der Hoeven (Schuiling), R.J. Bos, E.J. Kerssies, 
H. Kerssies; Delobel (A. Bos), De Rouw, Meijering, Van der Werff; Grotenhuis, 
Haneveer.




