
     
 
 

UOW ’02 kansloos in de Nacompetitie tegen sterk spelend SC Jekerdal !! 
 
Van te voren was al bekend, dat UOW ’02 tegen de 4e klasser SC Jekerdal een zware dobber 
zou krijgen. Dat deze woorden op waarheid berustten werd al heel snel in de éérste 
Nacompetitiewedstrijd bevestigd. UOW ’02 werd zeker in de eerste helft in elke linie 
overklast door een betere tegenstander. 
 

 
 
Reeds in de 3e minuut lag een prima dieptepass uit het middenveld op de snelle buitenspeler 
Elbatrik aan de basis van de eerste treffer. Elbatrik nam de bal goed en in de loop aan en 
sneed toen in de dribbel langs Jarno Franck en passeerde met een laag schot de kansloze 
Sandro Arruvaino 0-1. 
Zowel de opbouw van achteruit als het spel op het middenveld bij UOW ‘02 verliep veel te 
traag  en onnauwkeurig.  De spitsen werden alleen maar met lange ballen aangespeeld en 
van combinaties was dus helemaal geen sprake. Toch kreeg UOW ’02 nog twee goede 
mogelijkheden. Allereerst was het Kay van Haaren  die met een goede individuele actie en 
een goed schot keeper Floris Nollen op de proef stelde en even later  kende de goed 
leidende scheidsrechter Pennings  een vrije trap toe aan UOW ’02 ter hoogte van de 20 
meter lijn.  Uiteraard meldde aanvoerder Rob Schneider zich voor deze vrije trap. 

 

 

02 juni 2019: UOW ’02 – SC Jekerdal 0-6 (0-3) 



 
 
 
 
Jammer genoeg voor UOW ‘02 landde de zeer goed genomen bal tegen de lat. 
SC Jekerdal was echter op alle fronten het betere team en vooral ook veel balvaster en 
beweeglijker. Spelers vragen de bal in de diepte en worden dan ook over de grond of via een 
goede strakke pass aangespeeld. In de 21e  minuut was er weer een dieptepass op Elbatrik, 
Jarno Franck had het moeilijk tegen hem en kreeg ook weinig hulp uit het centrum,  zodat 
Elbatrik de bal goed kon voorgeven en zijn assist werd door de snelle Vojacek in de lange 
hoek verzilverd. 0-2 Even later moet Daniel Karsten met een blessure het veld verlaten  en 
zijn vervanger, aanvaller Pim Theunissen, moet tegen de sterke en snelle Vojacek gaan 
opboksen. Nog geen minuut later, weer een voorzet van Elbatrik en Thomas Kuijer weet wel 
raad met de prima assist en scoort 0-3. 
 

 
 
In de 41e minuut was het, de verder onzichtbare, Kay Hintjens  die met een goede 
individuele actie en een goed schot met links , dat echter een prooi voor keeper Nollen is. 
Het rustsignaal was een verlossing voor UOW ’02 en de trainers konden nu “orde op zaken “ 
stellen! 
 
In de 2e helft met Bruce Rutjens voor Rob Schneider en Shawn Peters voor  Jelle Kösters 
bleef toch het goed combinerende SC Jekerdal véél beter en effectiever. 
Het duurde tot de 59e minuut toen de goed ingeschoten bal door Sandro Aruvaino  wel werd 
gekeerd, maar  verdediger Robin Hulst   kon uit de weg gebokste bal koppend scoren in 
rebound 0-4. SC Jekerdal miste hierna nog een groot aantal mogelijkheden om te scoren , 
door een slordige afwerking of door “galleryplay” ! 
Na de drinkpauze, die UOW ’02 ook geen goed deed, tekende aanvoerder Sander 
Schoonbrood voor de 0-5 en in de eindfase  was het weer Cyril Vojacek die het mooiste 
doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening nam met een strakke en indraaiende bal van de 
punt van het 16 meter gebied in de lange hoek en daardoor onhoudbaar voor Sandro 
Aruvaino  0-6.Even later verloste scheidsrechter Pennings met het eindsignaal UOW ’02 uit 
het lijden en was de eindstand zeker niet geflatteerd. 
 
Voor UOW ’02 is het nu, na de nederlaag en tevens de degradatie naar de 4e klasse, eerst uit 
huilen en dan na de zomerstop, veel te trainen voor een nieuwe start in de 4e klasse.  
 
 
 



 
 
 
Spelers dienen daarbij zeker ook in de spiegel te kijken en hun eigen prestaties onder de 
“Loupe”  te leggen en meer aandacht te besteden aan het teamproces. Voetbal is en blijft 
een teamsport waarbij ieder individu afhankelijk is van de coaching en hulp van zijn 
medespelers. 
SAMEN ben je sterk en alleen kun je niets! Veel succes. 
Wij wensen SC Jekerdal  veel succes in het vervolg van de Nacompetitie. 
 
 

 
 
 
Tekst: Bert Wassen, UOW ‘02 
Foto’s: UOW ‘02 
 


