
VKW 3 WINT WEER EENS
Mooi voetbal. Ajax probeert het, Arsenal kan het en FC Barcelona heeft er zelfs succes mee. VKW 3 niet. Omdat mooi voetbal 
er vooralsnog gewoonweg niet in zit. Pragmatisten als ze zijn, richten de mannen van Waninge zich daarom op het resultaat. 
Het gaat er niet om hoe je wint, als je maar wint! Niet dat het team daar nu zo in slaagt. Na een sterke start wist VKW in het 
competitievervolg slechts één puntje te halen en verloor het elftal met steeds grotere cijfers. Het kwam niet tot scoren tegen 
achtereenvolgens Schoonebeek en Bargeres, dat simpel uitliep naar overwinningen van 0-4 en 0-5. Blijkt de 3e klasse C een 
moeras waar de ploeg de schoenen niet voor heeft of gloort er hoop aan de horizon?

TEKST: WOUTER MEIJERING

     VKW OVERWINT CONCURRENTEN SLEEN EN ZBC OMMEKEER NA RAPTIM UIT

Voorafgaand aan het uitduel met Raptim 3 wordt duidelijk 
dat ook Coevorden in de dagen ervoor getroffen is door re-
genachtig herfstweer. Op sportpark Klinkenvier ligt  op 15 
november een zwaar, zompig hoofdveld te wachten. Tot on-
vrede van René Waninge. ‘Op zo’n mat komt ons hogeschool-
voetbal niet uit de verf. Mijn raspaardjes zullen verzuipen!’, 
verzucht de coach vooraf. Toch lijken zijn zorgen ongegrond. 
Onder het toeziend oog ;) van scheidsrechter Morsink trapt 
VKW  (vreemd genoeg in dezelfde shirtkleur als Raptim) af en 
start veelbelovend. De ploeg zoekt al snel de aanval en komt 
tot enkele mogelijkheden, waarvan het hoogtepunt van Mark 
de Rouw. De middenvelder slaagt erin een niet te missen kans 
toch te missen, waardoor de openingstreffer uitblijft. Na een 
klein halfuur spelen valt deze alsnog, zei het in het voordeel van 
de thuisploeg. VKW verzet zich kranig, maar Raptim is sterker. 
Fysiek sterker ook, want de verdediging van de Westerborkers 
heeft de handen vol aan het bonkige trio dat de plaatsen in de 
voorhoede van de Coevordenaren bezet. Door een treffer van 
één van de zwaargewichten gaat VKW met een 1-0 achterstand 
de rust in. In de kleedkamer houdt Waninge zijn ploeg voor 
dat nog niets verloren is. Er wordt immers aardig gevoetbald 
en Raptim heeft niet overdadig veel kansen gekregen. Helaas 
geldt die uitspraak niet voor de tweede helft. Al vroeg valt de 
2-0 en lijkt de moed de VKW’ers in de schoenen te zakken. Ge-
laten ziet men toe hoe de thuisclub uitloopt naar een 5-0 over-
winning. Met in de laatste drie wedstrijden geen goals voor en 
14 tegen is duidelijk waar de pijnpunten liggen.

Mindere goden
Een week later, op 22 november moet het dan maar eens ge-

beuren. Tot dusver trof VKW vooral de sterkere 
ploegen in de competitie. 

G e -
lukkig voorziet het programma 

tot de winterstop in mindere goden als tegenstanders, hoewel 
de kanttekening geplaatst mag worden dat VKW zichzelf inmid-
dels ook in de onderste regionen terugvindt. Niettemin ruiken 
de Börkers kansen. Sterker, nog het team creëert ze zelfs en nog 
sterker: al vroeg is het raak. Met een steekpass over de middel-
lijn weet Wouter Meijering Kas Haneveer te bereiken. De spits 
breekt door en laat de Sleen-verdedigers achter zich. Eén op 
één met de keeper blijft de geboren Dordrechter ijskoud en zet 
zijn team op voorsprong. Het eerste halfuur van de eerste helft 
is VKW de bovenliggende partij. In balverlies houdt de ploeg 
gedisciplineerd de rijen kort, terwijl in balbezit op het mid-
denveld een man-meer-situatie wordt gecreëerd. Voorstopper 
Robert-Jan Bos gaat goed over zijn tegenstander heen en weet 
daarmee het middenveld van de thuisploeg te ontregelen. 

Vanuit de ruimte die ontstaat komt VKW tot de 
nodige kansen. Bo Slot, Kas Haneveer 
en Wouter Meijering weten echter niet 
het net te vinden, terwijl Tom Delobel 
het eens probeert met een hard afstand-
schot. Vanaf ruim 25 meter ziet de voor-
malig Belgisch kampioen skateboarden 
– jawel – zijn poging op de lat spatten. In 
het laatste kwartier zet Sleen aan voor de 
gelijkmaker. Het team komt steeds beter 
in de wedstrijd en ziet uiteindelijk haar 
inspanning beloond. Als een voorzet van 
rechts in een scrimmage voor het doel van 
Rowan Greveling beland, weet niemand van 
VKW de Slener bij de tweede paal ervan te 
weerhouden de gelijkmaker in te tikken. Te-
gen de verhoudingen in zitten de bezoekers 
zodoende met een 1-1 stand aan de thee. In 



h e t 
tweede bedrijf 

toont de thuisploeg zich de betere 
partij, maar het is VKW die na ca. 20 minuten weet 

te scoren. Of nou ja, ‘weet’… Bo Slot krijgt uit het niets de bal 
tegen het hoofd. Als zijn medespelers hem om de hals vlie-
gen met felicitaties leert de aanvaller dat zijn kopbal achter de 
doellijn is beland. Naarmate de wedstrijd vordert krijgt Sleen 
de overhand. VKW ziet zich steeds verder teruggedrongen, 
maar weet de thuisclub van scoren af te houden. Dit vergt 
de nodige overtredingen en levert Roland van der Werff een 
gele kaart op. Voor de robuuste laatste man – in zijn jeugd 
ooit een fijnbesnaard violist, die bovendien ook het talent had 
met de piano het luisterend oor te verwennen – alweer zijn 
vijfde. Gelukkig zit een schorsing er nog lang niet in, daar er 
in de 3e Klasse C wel eens een prentje minder wordt opge-
schreven. Tot afgrijzen van Sleen en alles dat Sleen aanhangt 
strandt de aanvalslust van de thuisclub op de zestien meter. 
Hoewel de arbiter niet bepaald uitblinkt in consequentie, wat 
vaker de plaatselijke VV dan VKW voordeel oplevert, nemen 
aan de zijlijn twee Sleen-supporters de scheidsrechter verbaal 
onder vuur. Onophoudelijk blaffen Waldorf & Statler de leids-
man commentaar toe in het restant van het treffen. Wijselijk 
houdt het duo zich echter stil als de doorgebroken invaller Jan-
Willem Grotenhuis op doel afgaat. Wanneer de aanvaller met 
zijn lichaam zijn tegenstander van de bal afhoudt, wordt Appie 
merkwaardig genoeg teruggefloten en VKW een countermo-
gelijkheid ontnomen. Gelukkig weet Sleen met het verstrijken 
van de wedstrijd eveneens niet meer te scoren. VKW neemt 
sinds tijden weer eens drie punten mee en schroeft het totaal 
op naar 10.

Zespuntenwedstrijd
VKW weet dus weer eens te winnen. Is het de ommekeer of 
gewoonweg een incident? In Zweeloo moet het blijken, als 
de ploeg het in alweer een uitwedstrijd moet opnemen te-
gen ZBC. De lokale zondagvereniging staat drie punten achter 
op zijn Westerborkse tegenhanger, hoewel met minder duels  
heeft gespeeld. Niettemin nemen de mannen van Waninge 
het treffen op als een zespuntenduel, zoals dat zo mooi heet. 
Winnen dus. En al heel vroeg in de wedstrijd ziet het er goed 
uit, als binnen de eerste tien minuten Kas Haneveer op doel 
afgaat. In plaats van de bal langs de ZBC-goalie te schuiven 
houdt Haneveer het spannend. Na twee pogingen weet de 
aanvaller uiteindelijk ternauwernood de bal binnen te glijden 
bij de tweede paal. Nogmaals, het hoeft niet mooi. Dat het wel 
kan bewijst Bo Slot halverwege de eerste helft. Vanaf de link-
erkant is het in Zweeloo rechtspoot Harrold Zeewuster die met 



traptechniek voor het nodige gevaar zorgt. Terugkappend voor 
zijn rechterbeen geeft de middenvelder een haarfijne voorzet, 
beckham like. Slot ziet de indraaiende bal komen en weet al 
zwevend het speeltuig binnen te werken bij de tweede paal. 
Zo lijkt VKW een makkelijke ochtend tegemoet te gaan. Zeker 
wanneer zich nog meer kansen aandienen. Grootste kans is 
voor Wouter Meijering, die alleen op de keeper zijn poging ziet 
geweerd. Zo blijft het 0-2 en overheerst tevredenheid bij rust. 
Op dezelfde wijze doorgaan, luidt het devies van Waninge en 
aanvankelijk slaat zijn peptalk aan. Vroeg in het tweede deel 
breekt Harrold Zeewuster door op links, houdt het overzicht en 
geeft af op Wouter Meijering. Met zijn linkerbeen dit maal laat 
de middenvelder opnieuw het doel onbenut. Ook Bo Slot is 
met een rake kopbal nog dichtbij zijn tweede treffer, maar ziet 
zijn poging net naast stuiteren. Al snel vervalt VKW vervolgens 
in chaotisch spel. ZBC zet meer druk en vanaf het middenveld 
probeert VKW met lange, diagonale passes de aanval te bereik-
en. Zodoende ontneemt de ploeg zichzelf de mogelijkheid bij 
te sluiten, áls dergelijke ballen het spitsenduo al bereiken. On-
bedoeld brengt VKW ook de mannen uit Zweeloo beter in de 
wedstrijd. Lang weet de thuisploeg echter niet te profiteren, 
totdat een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer weet binnen 
te werken. In het restant van de wedstrijd weet VKW vooral het 
spel van ZBC te vertragen, maar kan na 90 minuten terugkijken 
op een verdiende overwinning. In de volgende twee weken 
treffen de Börkers in dezelfde volgorde opnieuw Sleen en ZBC, 
ditmaal thuis. Wees welkom om te zien of het de jongens van 
Waninge dan ook lukt de concurrentie te verslaan.

VV Raptim – VKW 5-0 (1-0)
15/11/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Speler Raptim 1-0, Speler Raptim 2-0, Speler Raptim 3-0, Speler 
Raptim 4-0, Speler Raptim 5-0
Toeschouwers: 67
Opstelling VKW: Greveling; de Rouw (E.J. Kerssies), Delobel, R.J. Bos, H. Kers-
sies; J. Zeewuster (A. Bos), Van der Werff, Schuiling, Zeewuster; Haneveer, Gro-
tenhuis (Slot)

VV Sleen – VKW 1-2 (1-1)
22/11/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Haneveer 0-1, Speler Sleen 1-1, Slot 1-2
Toeschouwers: 333
Opstelling VKW: Greveling; Van der Hoeven, R.J. Bos (H. Kerssies), Van der 
Werff, A. Bos; J. Zeewuster, Delobel, Meijering, Schuiling; Haneveer, Slot (Gro-
tenhuis)

ZBC – VKW 1-2 (1-1)
29/11/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Haneveer 0-1, Speler ZBC 1-1, Slot 1-2
Toeschouwers: 1.492
Opstelling VKW: Greveling; H. Kerssies, R.J. Bos, Van der Werff, A. 
Bos; J. Zeewuster (Schuiling), Delobel, Meijering, 
H. Zeewuster; Haneveer (Van der 
Hoeven), Slot


