
KAAS VAN ‘T BROOD
Nergens anders in de week ligt het bed zo lekker als op zondagochtend. Juist hét moment dat de plicht roept en er gevoetbald 
moet worden. In de morgen van zondag 11 oktober winnen Richard Nagel en Harrold Zeewuster hun strijd met de wekker-
radio. In overigens verschillende bedden, liggen beide heren nog op één oor als VKW 3 zich verzamelt voor het treffen tegen 
Protos. Hoewel de lijnrechter volhardt in die hoedanigheid, slaagt de technische staf van het elftal erin Zeewuster alsnog mee 
te krijgen naar Steenwijksmoer. Aldaar conformeert de middenvelder zich schuldbewust met een plaats op de bank, vanwaar 
hij een sterk VKW ziet openen tegen de nummer 2 van de competitie.

TEKST: WOUTER MEIJERING

     VKW GEEFT WINST UIT HANDEN               KROEGTIJGERS PROTOS STELEN DRIE PUNTEN

In de aanloop naar de wedstrijd kent René Waninge weinig 
personele problemen. Hij ziet keeper Ramon Nijland plaats-
maken voor de van VKW 2 terugkerende Rowan Greveling. En 
hoewel de coach in Harmen van Arragon en Wouter Meijering 
zijn blessuregevalletjes kent, is de wedstrijdselectie dermate 
breed dat Erik-Jan Kerssies en Bo Slot het Vijfde mogen verster-
ken. Met het restant ontwerpt Waninge zijn basisformatie, die 
vanaf de eerste minuut een sterke indruk maakt. 

Overwicht
Dat mag ook wel, daar de gastheren vijf uur eerder hun elftal-
feestje nog hebben beëindigd. VKW ruikt bloed en zet de aan-
val in. In de beginfase resulteert dit al tot meer kansen dan in 
laatste drie wedstrijden samen. Roland van der Werff, Michel 
Fleurke en Kas Haneveer komen voorin echter niet tot scoren. 
Niettemin behoudt VKW vrijwel de hele tweede helft het over-
wicht en laat de ploeg bij vlagen prima voetbal zien. Zuur is 
het dan ook als Protos na ruim een half uur spelen even on-
verwacht als onverdiend haar enige kans direct weet te benut-
ten. Gelukkig weet VKW haar tegenstander nog vóór rust van 
repliek te dienen. En hoe! Twee minuten voor de thee overziet 
Roland van der Werff in de hoek van de zestien de situatie voor 
de goal. Met een bekeken boogbal in de verre hoek zet de mid-
denvelder zijn ploeg op gelijke hoogte. Het is vervolgens Hans 
Kerssies die nauwelijks een minuut later VKW op een verdi-
ende voorsprong zet. Op slag van rust verrast de roodharige 
linksback de doelman van Protos met een indraaiende vrije 
trap. Met een voldaan gevoel stapt zijn ploeg de kleedkamer 
binnen. Aldaar toont Waninge zich een gelukkig coach. Hij pri-
jst zijn troepen voor de strijd en oordeelt dat er goed wordt 
gevoetbald. Bij het uitlichten van de goal van Van der Werff 
verliest de leider zichzelf in alle euforie. ‘Dat had ik zelf ook zo 
gedaan’, sprak het stalen gezicht. Met een hard gelach wordt 
deze aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor kennis 

aangenomen. De stemming zit er goed in. VKW is 
beter, speelt goed en staat voor. 

 
Lege handen
Echter, VKW 
– dat de voor-
bije weken 
vooral de ver-
liezersrol op zich 
nam – voelt zich 
doorgaans de un-
derdog. Een voor-
sprong voelt bij de 
Börkers  dan ook 
wat onwenning, als 
een te krappe jas. 
Aanvankelijk hangt 
de 1-3 in de lucht, 

wat gezien de verhoudingen in het veld geen utopie lijkt. VKW 
creëert de nodige kansen, maar mist de finishing touch. Beste 
kans is voor de net ingevallen Jan-Willem Grotenhuis. Als de 
sterk spelende Michel Fleurke 
met een afgemeten voorzet 
vanaf rechts het voorhoofd 
van de spits weet te bereik-
en, mist Appie echter net de 
kracht om strak raak te kop-
pen. Als Jeroen Schuiling even 
later doorbreekt in de zestien 
en overduidelijk aan zijn arm 
omlaag wordt getrokken, ge-
beurt iets opmerkelijks. Vanuit 
zijn middencirkel als ivoren to-
ren, fluit scheidsrechter Warrink 
in het voordeel van VKW, dat 
jubelt om de verkregen straf-
schop. Eenmaal op het plaats de-
lict beseft de arbiter ook dat hij 
een penalty gegeven heeft. Dat 
was waarschijnlijk ook niet de be-
doeling. Doodleuk besluit de man 
daarom tot een vrije bal buiten 
het strafschopgebied. Ondanks 
zijn traptechniek, weet Harrold 
Zeewuster de ‘kans’ niet te verzil-
veren. In het vervolg wordt Protos 
langzaamaan wakker en vergroot 
haar verzet. De wedstrijd kantelt 
en hoewel een aantal aanvallen van 
de thuisploeg nog kan worden afge- weerd, slaat 
in het laatste kwartier het noodlot toe. De kroegtijgers weten 
2-2 aan te tekenen, waarna kort voor tijd de mokerslag volgt. 
Een slotoffensief brengt het opgeleefde Protos in de laatste 
minuut tot overmaat van ramp zelfs de volle winst. Na 90 mi-
nuten druipt VKW gedesillusioneerd af, beseffend dat vandaag 
de kans was punten te pakken tegen een betere ploeg. Het elf-
tal liet zich echter het kaas van ‘t brood eten. Het zat erin, en 
met dat lichtpunt moet de ploeg verder. Om te beginnen tegen 
SVV ’04. In de thuiswedstrijd tegen de Schoonebekers hoopt 
VKW met een gelijke spirit en hetzelfde spel wel de punten te 
pakken. Vanaf 10:00 uur kunt u daar getuige op 18 oktober 
getuige van zijn op de Perkenslag.

VV Protos – VKW 3-2 (1-2)
11/10/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Speler Protos 1-0, Van der Werff 1-1, H. Kerssies 1-2, Speler Pro-
tos 2-2, Speler Protos 3-2.
Toeschouwers: 15
Opstelling VKW: Greveling; Van der Hoeven, R.J. Bos, Delobel, H. Kerssies; J. 
Zeewuster (Grotenhuis), De Rouw (H. Zeewuster), Van der Werff, Schuiling; 
Fleurke, Haneveer.


