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Najaarskampioen Hoofdklasse II 

 
Na een spannende competitie met soms verassende uitslagen waren er twee teams 

die de ranglijst aanvoerde met beide maar 1 verlies partij. De laatste twee 

wedstrijden waren bepalend voor het behalen voor de eerste plaats. Op 1 december 

was de eerste van de twee wedstrijden en speelden we thuis tegen rkvv DSS uit 

Haalem. We wisten wat er op het spel stond en begonnen heel zenuwachtig waarbij 

met veel energie onze kansen creëerden maar het niet wisten af te maken. Pas in de 

74e minuut wist Tanisha van afstand de 1-0 te maken en volgende er in de 15 

minuten erna de 2,3 en 4-0. (Tatiana, Anissa en Eva). Dit zorgde ervoor dat we uit de 

beste papieren in handen hadden. Op 8 december was het zover en konden we het 

kampioenschap binnen halen. Door ons doelsaldo konden we zelfs vandaag 

verliezen om kampioen te worden vandaag maar dat was niet waarom we gekomen 

waren. We waren gekomen om het kampioenschap door winst binnen te halen. Maar 

DSS had ons al eens verrast met een nog onverklaarbare winst op sc Buitenveldert 

(8-1) zodat we er niet te gemakkelijk over konden denken er nu vol tegen aan 

gingen. De opdracht was; snel een voorsprong creëren om de eventuele hoop bij de 

tegenstander weg te nemen. Een opkomst zoals in het betaalde voetbal en met 

enthousiaste supporters van beide teams begonnen we aan de wedstrijd. Er leek 

gehoor gegeven te worden aan de opdracht want Eva schoot ons in de 10e minuut op 

de 0-1. Hierna ging het over en weer waarbij DSS goed bleef voetballen en met de 

harde wind mee moest onze verdediging behoorlijk aan de bak. De tweede helft met 

de wind in de rug moesten we het afmaken. Met nog een treffer van Eva gevolgd 

door twee van Tatiana konden we het kampioenschap vieren met een behaalde 0-4 

overwinning. 



 

Terug op onze thuisbasis werden de meiden getrakteerd op een Patatje van 

Waterwijk zoals dat gebruikelijk is bij onze vereniging. Namens het bestuur werden 

de dames toegesproken voor hun prestatie door voorzitter Rini Walburg en was er 

een persoonlijk bedankje en felicitatie door Cobie Portengen die de dames allemaal 

van een medaille heeft voorzien voor deze mooie prestatie. 

 

De ouders hebben ons nog getrakteerd op een heleboel lekkernij en gezelligheid. 

15 december staat de bekerwedstrijd op het programma en daarna maken we ons 

weer klaar voor onze nieuwe uitdagingen. 

Ik kijk er in ieder geval naar uit en wil iedereen bedanken voor dit eerste deel van de 

competitie.  (Victor Pourchez) 


