
OPNIEUW AVERIJ VOOR VKW 3

Een monsterscore was het vorig seizoen. Clichématig ondervond VKW 3 vorig seizoen dat Valthermond uit ‘altijd lastig’ is. Met 
een 10-1 nederlaag kregen de mannen van toenmalig coach Theo de Jong een pak rammel waar de honden (zie foto) geen 
brood van lusten. Afgelopen zondag kwamen de daders op bezoek bij de slachtoffers, erop gebrand hun kunstje nog eens te 
herhalen. VKW 3 had nog een appeltje te schillen met hun mede-degradant en was dit maal niet van plan de winst strijdloos 
uit handen te geven.

TEKST: WOUTER MEIJERING

     VALTHERMOND MET 0-3 OPNIEUW TE STERK            VOLGENDE KEER BETER... 

Zo zit je in Amerika en zo bevind je je in de gelukzalige positie 
onderdeel uit te mogen maken van VKW 3. Na  lange tijd van 
afwezigheid wist het Derde zich versterkt met Harmen van Ar-
ragon. Naast Yankee Doodle kon ook weer een beroep worden 
gedaan op de van blessure herstelde Roland van der Werff en 
Tom Delobel. Coach René Waninge en zijn assistent Henk Lon-
sain konden donderdagavond maar liefst 16 man noteren voor 
de wedstrijdselectie. Het komisch duo besloot daarom Martijn 
van der Hoeven en Michel Fleurke 
aan het Vierde af te staan. 
Het belang van de overige 
drie wissels Van Arragon, 
Van der Werff en Delobel 
werd al vóór de wedstrijd 
duidelijk. Net als elke week, 
kreeg Waninge ook deze keer 
al tijdens het intrappen de 
vraag van Erik-Jan Kerssies of 
hij ook gewisseld kon worden. 
De voorstopper, wiens bronchi-
tis hem al weken doet blaffen 
als een edelhert in bronsttijd, 
heeft werkelijk last van alles 
waar bloed door stroomt. Ook 
na het treffen met de Valthe-
rmonders klaagde de patiënt 
over zijn schrale neus, die hem ‘een branderig 
gevoel geeft, en niet alleen tijdens het plassen’, waarna Kers-
sies schuldbewust concludeerde dat hij zijn reukorgaan ook 
wel erg vaak in andermans zaken steekt. In de aanloop naar de 
wedstrijd deed ook Jan-Willem Grotenhuis van zich spreken. 
Nadat Appie doodleuk om 09:05 uur kwam aankakken en zijn 
coach hem erop aansprak dat hij te laat was, wist de krullenbol 
van de prins geen kwaad. ‘Te laat? 09:00 uur was ik hier!’, loog 
de aanvaller. ‘Niks van’, vond Waninge, ’09:05 uur!’, waarop 
Grotenhuis merkwaardig genoeg begon te onderhandelen: 
‘Oké, 09:03 uur…’

Ezels
Niettemin behield Grotenhuis zijn basisplaats in de spits, 
vanwaar hij al vroeg in eerste helft zijn team op achterstand 
zag komen. Nadat VKW enkele spaarzame doelpogingen had 
ondernomen in de beginfase, liet Valthermond al snel zien niet 
voor de flauwekul naar Westerbork te zijn afgereisd. De gasten 
wisten te profiteren van balverlies van VKW op het midden-
veld, waarop hun rechtsbuiten gemakkelijk de weg naar voren 
vond en vanuit een moeilijke hoek knap raak schoot in de verre 
hoek. Hoewel een ezel zich geen twee maal aan dezelfde steen 
stoot, doet VKW 3 dat wel. Kort na de 0-1 mocht Valthermond 
op identieke wijze de marge verdubbelen. Vanaf dezelfde flank 
bracht dezelfde aanvaller de ruststand op het bord.

Hallooooo!
Als gevolg van kwetsuur zocht Albert Bos na drie kwartier de 
douches op, wat de weg vrij maakte voor de rentree van Har-
men van Arragon. Erik-Jan Kerssies kreeg eveneens zijn wis-
sel, waarna ook Roland van der Werff na drie wedstrijden 
afwezigheid zijn opwachting mocht maken. Op herkenbare 
wijze. Zelf staat de Assenaar niet bekend om zijn meest ver-

fijnde ingrepen, terwijl de verdediger 
zich ironisch genoeg bij het minste 
zetje verliest in drama. Dat gaat dan 
als volgt: een tikje tegen de kleine 
linkerteen, een voetbaltechnisch 
uit-zichtloze situatie en de quasive-
rontwaardigde blik naar de scheids-
rechter met de bijpassende kreet: 
‘Halloooooooooo!!!’ Niet zelden 
werkt het, maar dit keer bracht de 
dienstdoende arbiter hem nadeel. 
Na een kwartier goed voetbal van 
VKW, gleed Van der Werff onge-
lukkig uit in het eigen zestienme-
tergebied. Onvermijdelijk viel de 
verdediger met zijn arm op de bal, 
waarop zijn ploeg goedkoop een 
penalty tegen kreeg. Hoewel de 

schutter van Valthermond zijn inzet eerst op de paal 
zag spatten, wist hij in de rebound alsnog keeper Ramon Nij-
land te verschalken. In de resterende speeltijd kreeg VKW nog 
een handvol mogelijkheden om de laatste nul van het bord te 
halen, maar het mocht niet baten. Het spelen in organisatie 
gaat het team aardig af; met het creëren van kansen heeft 
de ploeg aanzienlijk meer moeite. Zodoende stapte Valther-
mond met drie punten in de auto en resteerde VKW met het 
besef terug bij af te zijn. 

Volgende week: Beilen UIT
Vier gespeeld, twee maal winst en even zo vaak verlies. Of 
VKW volgende week nog in zwarte cijfers schrijft, wordt vol-
gende week duidelijk. Op 27 september is het elftal te gast 
in Beilen, waar de gelijknamige aartsrivaal en bovendien één 
van de twee ongeslagen koplopers wacht. Alle steun is wel-
kom voor dit zware treffen, dus iedereen is van harte uitge-
nodigd het autootje deze ochtend naar sportpark Noord-West 
te sturen. Hopelijk tot dan!

VKW – VV Valthermond 0-3 (0-2)
20/09/2009, 10:00 uur
Scoreverloop: Speler Valthermond 0-1, Speler Valthermond 0-2, Speler Val-
thermond 0-3
Toeschouwers: 1.832
Opstelling VKW: Nijland; De Rouw, R.J. Bos, E.J. Kerssies (Van der Werff), A. Bos 
(Van Arragon); Meijering, H. Kerssies, Schuiling, H. Zeewuster; Grotenhuis, Slot  
(Delobel).


