28 oktober 2018: UOW ’02 – Hellas 0–0

Sandro Aruvaino pakt een punt voor UOW ’02 tegen sterk Hellas!!
Na de teleurstellende derby tegen SVN moest UOW ’02 vandaag op een koud en winderig
Park ter Waerden de degens kruisen met het hoog geklasseerde Hellas. De UOW ‘02 trainers
Wim Zagar en Kenneth Wetzels missen nog steeds door blessures de meer ervaren spelers
Edwin van Els en Michel Briels , terwijl Hellas met de steeds gevaarlijke spitsen Baggen en
Dormans, die gevoed worden door de niet te stuiten Roel Snellings en routinier Edwin
Hermans wel over die ervaring kon beschikken. UOW ’02 moet de blessures op het moment
opvangen met jeugdige talenten, die qua fysieke en conditionele kracht nog iets tekort
komen, maar zoals Tom vrijdag aangaf wel voor 110% willen gaan!

UOW ’02 startte goed en de eerste kans ontstond uit een goede combinatie, die Patrick
Maenen buiten bereik van de keeper tegen de lat schoot. In de rebound kopte Daan Dela
Haije de bal in de handen van keeper Houben. Hellas bleef daarna met goede aanvallen via
de vleugels steeds weer gevaarlijk en elke wisselpass van Roel Snellings was goed, maar de
spitsen Baggen en Dormans misten diverse kansen of keeper Sandro Aruvaino greep goed
in. Pas in de 25e minuut was er weer een goede aanval van UOW ’02, die Daan Dela Haije
goed wist af te werken, maar ook nu stopte keeper Houben het schot! Tactisch gezien was
de 5 mans verdediging van UOW ’02 niet in staat de gevaarlijke spitsen van Hellas helemaal
aan banden te leggen , maar de ruststand bleef 0-0.

Ook in de 2e helft was Hellas voetballend heer en meester op Park ter Waerden. Ook nu
waren de goede acties van Roel Snellings, nu aan de rechter kant spelend, een lust voor het
oog . Hellas spits Dormans scoorde weliswaar, maar die treffer werd terecht afgekeurd
wegens buitenspel. De fase dat Snellings de spitsen met uitstekende steekpasses vrij voor de
keeper speelde waren niet te tellen, maar zowel Dormans als Baggen misten scherpte in de
afwerking en Sandro Aruvaino keepte een voortreffelijke wedstrijd.

Ook een goed genomen vrije trap in de 85e minuut was een prooi voor Sandro. UOW ’02
toonde veel strijdlust, maar miste vooral in de eindfase kracht en slimmigheid om het Hellas
nog moeilijk te maken. Een goede en snelle aanval via Tom Dautzenberg, kon Daan Dela
Haije wel afwerken, maar hij schoot jammer genoeg in het zijnet. Een tactische wissel bij
Hellas, waar Snellings een linie terug ging spelen, kwam UOW ’02 niet slecht uit. Het
aanvalsspel van Hellas werd nu meer voorspelbaar! Zo eindigde deze voor het publiek nooit
saaie wedstrijd zonder doelpunten en mocht UOW ’02 zicht tevreden stellen met een
gelijkspel.

Zondag 11 november gaan UOW ‘02 op bezoek in het mooie Heuvelland bij BMR en daar
gaan ze zeker proberen de punten mee naar Landgraaf te nemen. Veel succes mannen en
laat dan zien, dat er genoeg rek in deze groep zit!
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