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De kaartenregen begon in de zetig-
ste minuut bij Jannie van Dijk, die
zijn tweede geel kreeg na een op-
stootje in de zestien bij een vrije trap
van Zwanenburg. Elf minuten later
volgde Zwanenburg doelman Jon-
ker door na de 2-1 volgens de
scheidsrechter een slaande bewe-
ging te maken richting de vierende
Mark Visser. In de 77ste minuut
voegden Joost Fokke en Nigel Cle-
brant zich bij het gezelschap, nadat
Clebrant de doorgebroken Fokke
tackelde kon de Spaarnwoude mid-
denvelder zich niet inhouden en

duwde hij Clebrant. Uiteindelijk
maakte reservedoelman Max Burg-
man het vijftal compleet door Mark
Visser vast te houden.

Beide coaches gaven na afloop aan
dat de vijf rode kaarten een verte-
kend beeld geven. „Alle vijf zijn wel
terecht, maar het was geen schop-
partij. Met vijf kaarten lijkt het een
afslachting”„ zei Spaarnwoude-
coach Stephan Spruijt. „Daar kan de
scheidsrechter niets aan doen, maar
dat hij warrig floot klopt wel.” Zwa-
nenburg-coach Robert van Boxtel
voegde toe dat hij het geen onspor-
tieve wedstrijd vond.

Zwanenburg begon goed en be-
loonde zichzelf na negentien minu-
ten met een doelpunt. Martijn De-
geling kapte tot twee keer toe zijn
man uit om vervolgens in de lange
hoek het net te vinden. Zeven minu-
ten later leek de uitploeg de score uit
te bouwen, maar Jordy Vierbergen
stond buitenspel en zijn doelpunt
werd afgekeurd. In de 35ste minuut
maakte Spaarnwoude eigenlijk uit
het niets de gelijkmaker. Een voor-
zet vanaf rechts werd teruggelegd

en middenvelder Jorri van der Aar
vond in de zestien het doel.

In het begin van de tweede helft
ging de uitploeg op jacht naar de
voorsprong. Helemaal toen Spaarn-
woude de eerste rode kaart van de
wedstrijd kreeg leek Zwanenburg
de wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Niets bleek minder waar toen
een lange bal op Mark Visser die zijn
schot gekraakt zag worden, zorgde
voor een kans voor Justin Theunis-
sen die niet mistte.

Na afloop was Spaarnwoude-
coach Spruijt verrast door de over-
winning. „Zes spelers zijn op win-
tersport. In dit soort gevallen is het
hebben van een slecht veld mis-
schien wel in je voordeel. We hebben
uiteindelijk op strijd gewonnen, een
compliment voor de invallers die
hebben het goed gedaan.”

Zwanenburg-coach Van Boxtel
had verwacht te winnen. „Dit valt
rauw op ons dak. Maar voetbal is
voetbal, een blinde bal naar voren en
het staat 2-1. Het hielp ook niet dat
het veld dramatisch was, wij willen
meer voetballen en dat lieten de om-

standigheden niet toe.”

Spaarnwoude: Colion; Van Dijk, Kerk-
vliet, Visser, De Herder; De Vries, Van
der Aar, Fokke, Van der Deyl (55. Oud);
Molenaar (67. Zuidema), Theunissen
(74. Clarenburg).
Zwanenburg: Jonker; Kesbeke (42.
Poelsma) (73. Brugman), Schouten,
Clebrant, Hoonte; Bottelier (83. Selvi),
Von Mauw, Degeling; Oostwouder,
Vierbergen, De Graaf.

Bizar duel eindigt in zege voor Spaarnwoude
Marco Gathier

Spaarndam ! De confrontatie tus-
sen Spaarnwoude en Zwanenburg
bezorgde de scheidsrechter een
drukke middag. Maar liefst vijf rode
kaarten werden er door de arbiter
uitgedeeld. Tegen het eind van de
wedstrijd moest veldspeler Justin
Schouten van Zwanenburg zelfs op
doel, omdat zowel de eerste als de
reservedoelman met rood van het
veld moesten.

"
Derde klasse zondag
Spaarnwoude
Zwanenburg 2-1
19. Degeling 0-1, 35. Van der Aar
1-1, 71. Theunissen 2-1. Rode
kaarten: 60. Van Dijk
(Spaarnwoude), 71. Jonker
(Zwanenburg), 77. Clebrant
(Zwanenburg), 77. Fokke
(Spaarnwoude), 85. Brugman
(Zwanenburg).

"

Maar dat ging allesbehalve eenvou-
dig. En dat tegen een tegenstander
die al in tijden geen schim meer is
van de ploeg uit het begin van de
competitie. VVH verloor alle wed-
strijden in 2020. Een week eerder
werd niet alleen met 0-4 verloren
van Zwanenburg, het team van Je-
roen de Vries kreeg drie rode kaar-
ten. Donovan Mijnals, Jeffrey Kors
en Mo Yahyaoui moesten dan ook
het duel aan zich voorbij laten gaan
wegens een schorsing. Yahyaoui is
doordeweeks ook over de schreef ge-
gaan en heeft van de club te horen
gekregen dat hij helemaal niet meer
welkom is.

Bloemendaal, nog altijd zonder
Koen Beeren (vakantie) en Joost van
de Boogaard (blessure) had wel meer
balbezit in de eerste helft maar het
leverde geen doelrijpe kans op.Een
doelpunt viel wel snel na de pauze.
Na een diepe bal van verdediger Ro-
bert Jansen kwam Nout van Zwee-
den alleen voor doelman Marco van
den Bogaard. De bekwame keeper
had geen antwoord op de inzet van
Van Zweeden, die de laatste weken
aan de lopende band scoort. VVH
gaf zich niet gewonnen en de lob
van Mark van der Werff ging maar
net over. Met een halve omhaal, op
aangeven van Louis Rombouts, was
Van der Werff wel trefzeker: 1-1.

VVH bleek een taaie tegenstander
en het was maar de vraag of Bloe-
mendaal de lange reeks met over-
winningen kon volhouden. De inge-
vallen Max Landheer bracht wat
meer aanvallende impulsen en na
een voorzet van hem faalde Jansen
in de afwerking. De 1-2 viel toch na
apathisch verdedigen door Jesse van
de Meer. Diezelfde Van de Meer had
de stand kunnen vergroten maar
miste opzichtig na aangeven van

Van Zweeden. Bij de tegenaanval
viel bijna de gelijkmaker. ,,Dat was
jammer. De bal ging over de keeper
maar waaide links net naast”, zag
Van der Werff zijn tweede doelpunt
mislopen.

Het bleef 1-2. Mede doordat de
lange ballen die VVH in het straf-
schopgebied gooiden, allemaal een
prooi waren voor de uitstekende
doelman Barry van den Brink. Bloe-
mendaal incasseerde dit seizoen

slechts tien tegentreffers en Van den
Brink maakt een topjaar mee.

VVH kreeg misschien wel iets te-
kort. ,,Zonde. Het draait een tijdje
niet lekker en we functioneerden
niet als team. Vandaag wel. Het was
geen mooi voetbal maar in fases wel
goed. Twee keer wordt er niet goed
weggewerkt achterin. Zonder twij-
fel moet er gehandeld worden, nu
reageert Bloemendaal sneller. Maar
ons spel biedt perspectief”, ver-

wacht Van der Werff betere tijden.

VVH/Velserbroek: Van den Bogaard,
D. Zeeuw (76. R. Zeeuw), Krol, Vlaming,
Zuidema, Brobbel, Rombouts (75. Van
Kouteren), Van der Werff, Loogman,
Uijtendaal, Hurkmans.
Bloemendaal: Van den Brink, T. Boing,
De Bruine, Klaassen, Jansen, Gelder-
mans, Jager (59. Landheer), R. Boing
(46. T. Beeren), Van de Meer, Van Eck,
Van Zweeden (82. Verbeek).

VVH/Velserbroek biedt ondanks drie schorsingen aardig partij

Vijftiende zege Bloemendaal
Simon Luybé

Haarlem ! De vijftiende zege op
rij is een feit voor Bloemendaal
na de 1-2 overwinning op VVH/
Velserbroek.

Daan Klaassen wint een duel van doelpuntenmaker Mark van der Werff. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

"
Derde klasse zondag
VVH/Velserbr.
Bloemendaal 1-2
48. Van Zweeden 0-1, 55. Van
der Werff 1-1, 68. Van de Meer
1-2.

"

,,Na de winterstop hebben we,
ondanks wat onderbrekingen,
best een goede serie neergezet.
Met zeven punten uit drie du-
els, waren de resultaten goed”,
zei trainer Bart Jansen.

DSOV kreeg tegen LSVV niet
veel kansen. ,,We waren meer
tegen onszelf en tegen de
scheidsrechter aan het voetbal-
len. Dat beïnvloedde het spel.”
Twintig minuten voor tijd viel
het openingsdoelpunt. ,,Na de
2-0 wilden we nog iets forceren
maar dat is tegen deze ploeg
lastig. Deze wedstrijd moeten
we maar gauw vergeten.”

Verlies DSOV
Simon Luybé

"
Voetbal
Eerste klasse zondag

Zuid-Scharwoude ! DSOV
wist zich niet los te rukken van
de laatste plaats. Op bezoek bij
LSVV werd met 2-0 verloren.


