
PRIMA SEIZOENSSTART VKW 3 
‘Het niveau viel me niet tegen’, begon hij zijn eerste wedstrijdbespreking 6 september jongstleden. Tijdens de bekerweken 
voorafgaand aan de competitiestart zag hij zijn nieuwe ploeg door conditiegebrek verliezen van PROTOS (0-4), waarna VV 
Sleen er onnodig met de winst van doorging (3-1). Het treffen tegen aartsrivaal Beilen bracht VKW 3 echter winst, terwijl de 
getoonde strijd vooral perspectief bood. ‘Hij’ is René Waninge (40), komende seizoen coach van VKW 3. Vergezeld door zijn 
assistent Henk Lonsain (36), grensrechter Richard Nagel (33) en materiaalman/directeur Jasper Waninge (7) is het aan de Pes-
senaar om het schip de juiste koers te laten varen. In zijn eerste week probeerden achtereenvolgens Weerdinge, Raptim en 
Zwartemeerse Boys dit te verhinderen. Met wisselend succes.

TEKST: WOUTER MEIJERING

     DEBUUTWEEK WANINGE: 3 DUELS, 6 PUNTEN            STRIJD BELOOND MET DERDE PLAATS 

Afgelopen zomer nam Waninge het stokje over van Theo de 
Jong, die zich bij het Tweede Elftal van Cees Huizing voegde als 
assistent. In het bekertoernooi zag de nieuwbakken coach een 
mogelijkheid om het elftal dat vorig jaar zo kansloos 
degradeerde uit de Tweede Klasse A 
– vijf punten en veel korfbaluitsla-
gen – eens te observeren. In korte 
tijd zag hij keeper Rowan Greveling 
vertrekken naar VKW 2, verdediger 
Roland van der Werff geblesseerd 
raken en spits Kas Haneveer naar 
Vietnam vertrekken. Terwijl de gebo-
ren Dordrechter met vriendinlief door 
de socialistische heilstaat in Indo-Chi-
na rondtrok, had Waninge voor de 
eerste wedstrijd tegen Weerdinge 
in Bo Slot (zie foto onder) een pri-
ma vervanger. Intussen blijkt de 
pas tot doelman bekeerde Ramon 
Nijland een uitstekend alterna-
tief in het doel en vormde Erik-
Jan Kerssies een goed blok met 
laatste man Robert-Jan Bos. Zo 
bleek in de negentig minuten na 
Waninge’s eerste teamspeech, 
waarin de coach 
duidelijk maakte de zaken se-
rieus op te pakken en van ie-
dereen hetzelfde verwachte. 
Een greep uit de oneliners: 
‘Wat iedereen op zaterdag 
doet moet hij zelf weten. Op 
zondag sta je er en ben je fris… 
…KERSSIES!’ Net als de rest van de kleedkamer kon de wit-
gesokte slipperdrager met bijpassende trainingsbroek en dito 
ochtendbaard ook wel om lachen om deze niet geplande toe-
voeging.

Eerste thuiszege
Gelachen werd er ook na tijd. Met een bekeken schot ver-
schalkte Bo Slot de keeper van Weerdinge en kroonde zich 
matchwinner. Al vroeg stonden de gasten met tien op het veld, 
na twee even domme als terechte gele kaarten voor hun links-
back. De onzorgvuldigheid in de eindpass en het combinatie-
spel bij VKW hielden een grotere uitslag van het bord, maar 
het elftal speelde gedisciplineerd vanuit de organisatie. Niette-
min kwam Weerdinge in de slotfase nog gevaarlijk dicht bij de 
gelijkmaker. Een kopbal op de paal was echter hun beste werk,  
waarmee de eerste (thuis)zege een feit bleek.

Veerkracht
De nasmaak van de eerste winst in ruim een half jaar was drie 
d a g e n later nog steeds lekker. Woensdag 

9 september was het zaak Rap-
tim puntloos naar huis te sturen. 
Aanvankelijk slaagde die opzet 
niet. De Coevordenaren kwa-
men gemakkelijk op een 0-2 
voorsprong. Waar een derge-
lijke start vorig jaar vooral het 
begin van pijnlijk einde was, 
besloot het Derde dit jaar tot 
een ander scenario. In de per-
soon van Harold Zeewuster. 
Na een overtreding op twin-
tig meter afstand van het 
doel meldde de oudste telg 
van de Zeewusters zich voor 
de vrije trap. Met een droge 

schuiver langs de muur ver-
raste de middenvelder vriend en 
vijand toen hij de 2-1 aantekende. 
IJskoud verzilverde hij even later 
op identieke wijze de kans op de 
gelijkmaker. Van dezelfde plek trof 
Zeewuster wonderschoon doel en 
bracht zijn ploeg op gelijke hoogte. 
Terug in de wedstrijd bovendien. 
Weliswaar hadden de gasten in de 
tweede helft een licht overwicht en 
hield Ramon Nijland met twee schier 
onmogelijke reddingen het team op 
de been, maar VKW wist zijn huid 
duur te verkopen. Terwijl de scheme-

ring inzette, leek de wedstrijd op een terecht gelijkspel af 
te wenden. Als het niet aan Chris Lanting lag. In de slotminuten 
van het duel volleyde de verdediger van VKW 2 knap raak uit 
een goede voorzet van rechts. Voor Raptim waren de druiven 
zuur, maar met zes punten uit twee wedstrijden was er geen 
Westerborker die daar om maalde.

Domper
Na twee wedstrijden lijkt VKW 3 met de Derde Klasse C een 
jas te hebben die prima zit. Met de volle winst reisde het 
team zondag 13 september af naar Zwartemeer, waar de lo-
kale Boys wachtten. Wachten letterlijk, Boys figuurlijk. De tijd 
dat deze term nog van toepassing was op deze verzameling 
babyboomers is allang vervlogen. Lange tijd leken hun gasten 
verstek te laten gaan. Vanuit Westerbork reed een karavaantje 
auto’s linea recta keuring Duitsland binnen, wat aankomst op 



de beoogde bestemming aanzienlijk vertraagde. Voor peptalk 
en rustig intrappen was dan ook geen tijd meer. Wellicht was 
de onzalige voorbereiding oorzaak; in ieder geval was van de 
op woensdag getoonde strijdlust weinig over. VKW begon a-
pathisch en liet gemakkelijk een achterstand toe. Na een vrij 
lusteloze eerste helft namen de VKW’ers in stilte plaats in de 
kleedkamer, beseffend dat van dit allegaartje veteranen niet 
verloren hoefde te worden. De voortekenen van een betere 
tweede helft leken al vroeg aanwezig, toen Zwartemeerse Boys 
al snel met een tiental resteerde. De voor Robert-Jan Bos in-
gevallen Jordy Fokkens ontving een fluim in het gelaat, waarna 
de scheidsrechter de dader geheel terecht naar de dou-ches 
verwees. Toch kwam het niet van een wederopstanding aan 
VKW-zijde. Dom balverlies op het middenveld leidde de tweede 
tegentreffer in. VKW kwam ook nadien eigenlijk niet in de wed-
strijd. Daarbij werd het van harte geholpen door de thuisploeg, 
die onsportief genoeg de tweede helft vooral gebruikte om te 
vertragen. Verder had de dienstdoende arbiter de ochtend van 
zijn leven, door werkelijk elk duel en elk contact af te fluiten. 
Voor een ploeg als VKW, die meer strijd dan vloeiend voetbal 
als handelsmerk heft, bleken dit niet de meest prettige om-
standigheden, hoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat de 
ploeg van René Waninge geen moment aanspraak maakte op 
de winst. Bo Slot tekende met zijn tweede competitietreffer 
voor de 2-1, maar kon daarmee de eerste verliespartij van de 
Börkers niet voorkomen. 

Derde plek
De kop is eraf en na een blik op de ranglijst overheerst tevre-
denheid. Achter koploper PROTOS en runner-up Beilen (beide 
zeven punten) vindt VKW zich knap terug op de derde plaats, 
gevolgd door Bargeres dat met een minder doelsaldo eveneens 
zes punten heeft. Of en hoe dit verandert is 20 september te 
zien. Familie, fans, duifjes, groupies, scouts en ander belang-
stellend publiek zijn dan van harte welkom hun steun te betui-
gen, als Valthermond de Perkenslag aandoet.

VKW – VV WEERDINGE 1-0 (1-0)
06/09/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Slot 1-0
Gele kaart: J. Zeewuster
Rode kaart: speler Weerdinge (2x geel)
Toeschouwers: 377
Opstelling VKW: Nijland; De Rouw, R.J. Bos, E.J. Kerssies, A. Bos (H. Kerssies); 
J. Zeewuster (Van der Hoeven), H. Zeewuster, Schuiling (Fleurke), Meijering; 
Grotenhuis, Slot.

VKW – RAPTIM 3-2 (2-2)
09/06/2009, 18:30 uur
Scoreverloop: Raptim 0-1, Raptim 0-2, H. Zeewuster 1-2, H. Zeewuster 2-2, 
Lanting 3-2.
Rode kaart: speler Raptim
Toeschouwers: 229
Opstelling VKW: Nijland; Van der Hoeven, R.J. Bos, E.J. Kerssies, Schuiling; J. 
Zeewuster, Fleurke (Slot), Lanting, H. Zeewuster; Meijering, T. de Jong.

Zwartemeerse Boys – VKW 2-1 (1-0)
13/09/09, 10:00 uur
Scoreverloop: Zwartem. Boys 1-0, Zwartem. Boys 2-0, Slot 2-1
Gele kaart: speler Zwartemeerse Boys
Rode kaart: speler Zwartemeerse Boys
Toeschouwers: 19
Opstelling VKW: Nijland; van der Hoeven, R.J. Bos (Fokkens), E.J. Kerssies, A. 
Bos; H. Kerssies, De Rouw, Schuiling, Fleurke; Meijering, Slot (Grotenhuis).


