25 maart 2018: UOW ’02 – RKVVM 1-1 (0-1)
35e min.: 0-1 Max Gaber

52e min.: 1-1 Ronald Geuskens

Moeizame puntendeling voor UOW ’02 !
De weergoden waren UOW ’02 deze keer goed gezind. Eindelijk eens geen wind, regen of
koude, maar heerlijk zonnig lenteweer op Sportpark Terwaerden. Zowel de gasten uit
Margraten als onze UOW ‘02-ers lieten al snel zien dat beide teams wedstrijdritme misten
en daardoor werd het een wedstrijd met weinig goed voetbal, maar vooral werkvoetbal met
veel felle duels en weinig goede kansen.

De keepers van beide teams moesten nauwelijks in actie komen of het moet het goede
afstandsschot van Michel Briels zijn, dat keeper Sem Purnot met moeite uit de
benedenhoek haalde, want het andere afstandsschot van Michel miste duidelijk richting!
In de 35e minuut moest keeper Sandro Aruvaino aan de andere kant ingrijpen om een van de
counters van RKVVM onschadelijk te maken. Hij maakte hierbij een overtreding op de rand
van het 16 meter gebied en uit de door scheidsrechter Marc Bloemen toegekende vrije trap
draaide Max Gaber de bal onhoudbaar voor Sandro over de muur in de bovenhoek 0-1.
UOW ’02 moest nu volle bak vooruit om deze achterstand goed te maken.

Na de rust, UOW ’02 met Jelle Kösters in de plaats van Dennis Sijstermans, een fel
aanvallend UOW ’02, dat met goede en snelle combinaties RKVVM onder druk zette. In de
52e minuut veroverde de “overactieve” Jelle de bal bij de linker cornervlag en bereikte met
een sublieme voorzet de inkomende Ronald Geuskens bij de 2e paal en Ronald verzilverde de
voorzet met een fraaie tegendraadse kopbal in de lange hoek 1-1.

UOW ’02 wou duidelijk meer dan dit gelijkspel, maar speelde soms te gejaagd en teveel
acties verzandden in een matige voorzet, onnodig balverlies of een te slappe afwerkpoging.
Terwijl RKVVM met stevig ingrijpen in de duels en veel lange ballen op de counter loerde,
waren het Ronald Geuskens en Daniël Karsten, die met enkele lange rushes nog in een
kansrijke positie kwamen. Het was echter Stijn van Rhenen, die in de slotfase het
“goudhaantje” had kunnen zijn voor zijn team, maar zijn schot was niet krachtig genoeg om
Sem Purnot te verschalken en dus bleef de 1-1 op het scorebord staan.
UOW ’02 moet nu in de komende maand 8 wedstrijden spelen om de achterstand in te
lopen en op het einde van de maand april zal duidelijk zijn of UOW ’02 uit deze zware
periode genoeg punten heeft verzameld om nog in het linker rijtje van de stand te komen en
om in de 3e periode nog een rol van betekenis te kunnen spelen.
Veel succes mannen. Te beginnen paaszondag tegen koploper SCM in Maastricht. Wellicht
kunnen we daar voor een verrassing zorgen!
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