
      
 

 
Landgraafse derby eindigt onbeslist ! 
 
Gelet op de stand op de ranglijst begonnen beide teams fel aan de wedstrijd en na wat 
kleine kansen over en weer, was SVN qua veldspel duidelijk beter. Dat was eigenlijk ook wat 
je op grond van de stand op de ranglijst mocht verwachten. Het was en bleef echter een 
spannende derby, waarin de beste kansen voor SVN waren. UOW ’02 zette hier vooral veel 
wilskracht tegenover en kon door een fraaie actie van Pim Theunissen zelfs tot een goede 
mogelijkheid komen. Jammer genoeg was zijn schot  niet krachtig genoeg en kon keeper Tim 
Mohnen zijn inzet stoppen. 
 

 
 
Een schitterende individuele actie van Robbert van Esburg in de 24e minuut lag aan de basis 
van het eerste doelpunt. Hij was vanaf links te snel voor Wanya Freeman en zijn splijtende 
pass was goed besteed aan de instormende Vichy Marchena, die de bal onhoudbaar voor 
Sandro Arruvaino in het net knalde  0-1.  Voor de wedstrijd zou UOW ’02 zeker tevreden zijn 
geweest met een gelijkspel en in een derby wil nog weleens de vlam in de pan slaan, maar 
onder de uitstekende leiding van de jonge scheidsrechter Wouter Vellings  uit Someren 
ontspon zich een spannende maar uiterst faire wedstrijd.   
 

 

24 februari 2019:   UOW 02 - SVN  1-1  (0-1)  



 
 
SVN had meer van het spel en creëerde ook de beste kansen, die echter aan Vichy Marchena 
en Robert van Esburg niet besteed waren.  UOW ’02 kon met veel inzet alleen via een vrije 
schop even gevaarlijk worden, maar het schot van Rob Schneider miste de juiste richting en 
zo bleef de ruststand 0-1. 
 

 
 
SVN kwam ook in de 2e helft het beste uit de startblokken. Een inzet van Vichy Marchena 
werd nog juist voor de doellijn met een sliding door de zeer attent reagerende Milan de Pree 
gekeerd.  UOW ’02 bleef als team knokken voor een beter resultaat, maar vooral in de 
opbouw of bij de eindpass ging het nog al eens mis. Ook het inbrengen van, de na een lange 
revalidatie terugkerende, Bruce Rutjens was niet doorslaggevend voor een beter resultaat. 
Het lukte UOW ’02 gewoon niet om in het 16 meter gebied van SVN gevaarlijk te worden. 
De counters van SVN bleven daarentegen steeds weer gevaarlijk. 
 

 
 
In de 81e minuut lag een goede individuele actie van Tom Dautzenberg, die de bal strak voor 
het doel van SVN schoot aan de basis van een onverwacht UOW ’02 doelpunt. Zijn voorzet 
werd door de goed inlopende Kay van Haaren ingeschoten en zo was de 1-1 een feit. Kay 
was ’s morgens  ook al de matchwinnaar bij het 2e team! Dit bleek ook bij het laatste 
fluitsignaal van scheidsrechter Velings de einduitslag te zijn. UOW ’02 behaalde hiermee een 
gelukkig, maar op basis van de inzet verdiend punt. 
 
 
 



 
 
Zondag 10 maart wacht alweer de volgende moeilijke wedstrijd thuis tegen het stugge BMR. 
Nu eerst fijne Carnaval en dan in het voorjaar van 2019 met dezelfde inzet en nog meer 
vertrouwen beginnen aan de eindspurt van deze competitie. Veel succes en laat zien dat er 
nog veel meer kwaliteit in zit dan wij vandaag hebben gezien. 
 
Verslag: Bert Wassen, UOW ‘02 
Foto’s : Tom de Cock, Parkstad Actueel 
 
Meer foto’s zijn te bekijken via de volgende link: https://www.oypo.nl/94CC05BB6006E3F1  
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