
Vandaag stond voor Yerseke de lastige thuiswedstrijd tegen koploper Terneuzense Boys op 

het programma. Terneuzense Boys kent een uitstekend seizoen. Men won de eerste 

periodetitel en verzekerde zich daarmee sowieso al van het spelen van nacompetitie voor 

promotie naar de eerste klasse, maar nu Terneuzense Boys er zo goed voor staat zal men 

zeker meer willen dan het spelen van nacompetitie en zal het kampioenschap het doel zijn. 

In de eerste wedstrijd tussen beide teams dit seizoen op 15 december 2018 wist 

Terneuzense Boys met 2-0 te winnen van Yerseke. 

Nadat de spelers om iets na half drie het veld betraden floot scheidsrechter Anco Westdorp 

uit Tholen onder prima weersomstandigheden voor het begin van de wedstrijd. Yerseke 

kwam prima uit de startblokken en trok zich niet terug rond de eigen 16 meter maar 

probeerde te voetballen om zo richting het doel van Terneuzense Boys te komen. In de 14e 

minuut werd een bal door Joel Dekker de 16 meter van Terneuzense Boys ingebracht en was 

het een Terneuzense Boys verdediger die op een medespeler kopte waardoor de bal voor de 

voeten van Jari Christiaanse kwam. Die bleef alleen voor de doelman kalm en schoot 

beheerst de 1-0 binnen. Amper 2 minuten later een prima individuele actie van Sylvio Hage 

op links en een prima schot dat op de lat uiteen spatte. Hierna kwam Terneuzense Boys 

beter in de wedstrijd en steeds meer aan de bal en werd Yerseke terug naar achteren 

gedrongen, maar tot kansen leidde dat niet. Een rollertje van spits Miroslav Peric was 

eigenlijk het enige wapenfeit gedurende de eerste helft van Terneuzense Boys. Yerseke 

kreeg in de eerste helft nog een tweetal prima mogelijkheden om de score verder uit te 

breiden maar dat lukte niet. Axel Koster kreeg een goede kopkans en als hij had geweten 

hoeveel tijd hij had dan had hij de bal wellicht kunnen aannemen en had er meer in gezeten. 

Na een goede actie van Sylvio Hage volgde een prima schot dat maar net over het doel van 

Terneuzense Boys doelman Sander Pijpelink verdween. Ruststand derhalve 1-0. 

In de tweede helft was het Terneuzense Boys dat vanaf het fluitsignaal het initiatief volledig 

in handen nam en Yerseke steeds verder naar achteren drukte. Yerseke was nauwelijks in 

staat om de bal in de ploeg te houden en kwam steeds meer onder druk te staan. Ondanks 

die druk capituleerde Yerseke niet. Terneuzense Boys kreeg een 5 tal uitstekende kansen om 

de gelijkmaker te maken maar of Colin Hout was een sta in de weg of er zat een voet van een 
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verdediger van Yerseke tussen. Naarmate de tijd begon te dringen voor Terneuzense Boys en 

er meer en meer risico genomen werd om de gelijkmaker te forceren ontstonden er ook 

meer mogelijkheden voor Yerseke in de omschakeling. Yerseke kreeg een aantal grote 

mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien maar de grootste kansen 

werden om zeep geholpen. Vanaf links een goede actie van Sylvio Hage gevolgd door een 

goede voorzet met links op het hoofd van Arjen de Koeijer maar zijn kopbal mist de juiste 

richting. Arjen de Koeijer kan ook nog een keer alleen op de doelman afgaan maar ook deze 

grote mogelijkheid leidt niet tot een doelpunt. De grootste kans van allemaal is voor Evert 

van Houte nadat hij de bal alleen voor een leeg doel krijgt van Sylvio Hage maar tot 

ontsteltenis van iedereen die V.V. Yerseke een warm hart toedraagt schiet hij de bal naast. 

Dan krijgt ook Terneuzense Boys in de slotfase van de wedstrijd nog een enorme kans op de 

gelijkmaker als Ewoud van Troost vanaf links vrijstaand voor het doel zijn kopbal met een 

katachtige reflex over de lat getikt ziet worden door Colin Hout. De laatste kans van de 

wedstrijd is voor Joel Dekker. Hij kan met een man in zijn rug alleen richting het doel maar 

zijn schot verdwijnt naast het doel. Eindstand 1-0.  

Zaterdag 13 april a.s. staat voor Yerseke een uitwedstrijd op sportpark De Bent te Tholen op 

het programma tegen Tholense Boys. Deze wedstrijd die om 15:00 uur begint staat onder 

leiding van scheidsrechter Danny van Helden uit Breda. 
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