
     
 
 

Ook plan B helpt UOW ’02 niet aan een beter resultaat!! 

 
Na de terechte nederlaag bij SVME wou UOW ’02 vandaag de noodzakelijke punten in de 
competitie weer eens in eigen huis te houden. Na een goede start bleek al snel dat plan A 
vandaag niet zou werken en was UOW ’02 niet in staat als collectief voldoende weerstand te 
bieden aan een beter spelend Wijnandia Het werd Wijnandia echter wel heel erg 
gemakkelijk gemaakt.  Op deze heerlijke  vroege lentedag  was de spanning al snel uit de 
wedstrijd. Scheidsrechter Bouders leidde deze wedstrijd goed en had weinig moeite deze 
sportieve wedstrijd onder controle te houden. 
 

 
 

Gelet op de stand op de ranglijst begonnen beide teams fel aan de wedstrijd en was het 
UOW ’02 dat in de 5e minuut na een goede aanval een terechte penalty kreeg na een 
overtreding van keeper Guy Leclaire op Daan Dela Haye. Lars Peters verzilverde dit 
buitenkansje feilloos 1-0. Nog geen 2 minuten later was de stand echter al weer gelijk. Een 
hele matige en slordige terugspeelbal van Rowan Kölker , precies in de voeten van Timo van 
Gils en die weet met deze kansen wel raad en passeerde keeper Sandro Aruvaino kansloos. 
1-1. Wie nu een strijdend UOW ’02 verwachtte, kwam bedrogen uit. In de 12e minuut was 
het alweer raak. Een goede aanval over de linkerflank met een strakke voorzet werd door  de 
inlopende Stijn Winkens zonder veel weerstand doeltreffend afgerond 1-2 en in de 15e 
minuut werd een strak genomen corner van rechts door de inlopende Justin Winkens fraai 
ingekopt 1-3. UOW ’02 stond erbij en keek er naar! Enkele minuten voor het rustsignaal was 
het weer Timo van Gils die een lage voorzet doeltreffend afrondde en Sandro Aruvaino 
kansloos liet 1-4. Dt was tevens de ruststand. 
 

17 februari 2019:   UOW ’02 - Wijnandia  1-7  (1-4) 



 
 

UOW ’02 had inmiddels plan B uit de kast gehaald , maar al snel bleek ook dat niet te 
werken. In een scrimmage voor het doel van UOW ’02 was het weer Timo van Gils die het 
laatste en beslissende tikje de 1-5 op het scorebord zette. UOW ’02 had de moed op een 
beter resultaat inmiddels al laten varen.  Via de goed ingevallen Pim Theunissen kon UOW 
’02 weliswaar nog een speldenprikje uitdelen, maar de doelpunten vielen aan de andere 
kant. In de 70e minuut werd een lange rush van Bram van Rooij ongehinderd beloond met 
een fraaie treffer 1-6 In de slotfase was het Tybo Erens, die de eindstand op 1-7 bepaalde. 
 

 
 

Het zal nu deze week noodzakelijk zijn om alle kopjes  weer de goede kant op te krijgen en 
zondag in de derby tegen SVN te laten zien dat UOW ’02 in ieder geval meer strijd wil 
leveren om de punten in eigen huis te houden. Alleen strijdend mag je ten onder gaan, maar 
niet zoals vandaag! Kom op UOW ’02 “Strijders komen altijd bovendrijven”!! 
 
 
 



 
 
Veel succes en maak er volgende week een sportieve en spannende wedstrijd van.  
 
 
Verslag: Bert Wassen, UOW ‘02 
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Meer foto’s op de volgende link: https://www.oypo.nl/D0A991BB591BA9D9 
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