
   

Ruime bekernederlaag voor UOW ’02!! 

 
De bekerwedstrijd in de 2e ronde tussen Langeberg en UOW ’02 eindigde in een ruime maar 
verdiende overwinning voor Langeberg. Het aanvalsspel bij UOW ’02 stokte te vaak in de 
beginfase van wat een goede aanval had kunnen worden. Het duurde tot ver in de 2e helft 
alvorens Pim Theunissen een goede aanval ook goed kon afwerken, maar keeper Bo 
Blamkenhagen wist een tegendoelpunt met een snelle reactie te verhinderen. 
 

 
 
Langeberg was zeker in de 1e helft gevaarlijker door middel van goed vleugelspel. Een aanval 
over rechts met een goede voorzet van Ton Velraeds werd door de steeds actieve Rik 
Knibbeler onhoudbaar voor Sandro Aruvaino  afgerond 1-0.  Met deze stand gingen beide 
teams onder zeer goede leiding van scheidsrechter Oscar van Hoof de rust in. 
 

 

4 november 2018:   Langeberg - UOW ’02 4- 0 (1-0-) 



Ook de beginfase van de 2e helft was Langeberg beter en kwam steeds weer gevaarlijk voor 
het UOW ’02  doel en Danny Oudhuis liet  al snel de 2-0  aantekenen. Een vrije trap van 
Reggie Voncken werd door de UOW ‘02 muur zodanig van richting veranderd dat keeper 
Sandro Aruvaino kansloos was 3-0.  De wedstrijd was in een vroeg stadium van de 2e helft 
hierdoor al snel beslist.   

 
 
Ton Velraeds van Langeberg liep bij een 4-0 stand nog tegen een domme,  onnodige maar 
terechte rode kaart aan, maar dat is meer voor de statistieken.   
UOW ’02 zal in de komende wedstrijden tegen SVME en RKVVM toch echt met wat meer 
kleur op de wangen aan de wedstrijden dienen te beginnen, zodat  de uitschakeling in de 
beker als een incident kan worden afgehandeld.  
 

 
 
Zondag 18 november is SVME onze tegenstander op Park Ter Waerden en daarna gaan  wij 
op bezoek naar Margraten .   
Veel succes mannen en laat in deze wedstrijden zien  dat niet de twijfel bij UOW ’02  regeert, 
maar dat jullie samen wat moois gaan neerzetten. De juiste instelling , met ik wil winnen 
meebrengen en dan komt de rest van zelf.  Waar een wil is , daar is ook een weg! 
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