
 

 

 

 
 

Voor UOW ’02 is het Bekeravontuur afgelopen!!! 
 
Gistermiddag was het goed toeven op Park ter Waerden. Het was nog even genieten van 
misschien wel het laatste zomerzonnetje. Op het wedstrijdprogramma stond de 
bekerwedstrijd tussen UOW ’02 1 en  WDZ 1. Beide ploegen hadden de beide voorgaande 
poulewedstrijden winnend afgesloten en mochten vandaag onderling uitmaken wie dat 
plekje in de volgende ronde zou mogen innemen. 
 

 
 

Beide ploegen tastten elkaar in het begin van de wedstrijd af en los van wat speldenprikjes 

was er in de eerste 10 minuten weinig bijzonders te bespeuren op Park Ter Waerden.  Na 10 

minuten werd UOW  ’02 iets sterker en kwam het tweemaal via Tom Dautzenberg gevaarlijk 

voor het doel.  Zijn  doelpogingen werden echter gekeerd door WDZ doelman  Bas de 

Vreede. Aan de andere kant werd Jeroen Hunen gevaarlijk.  Vanuit een loopactie, achter de 

vier-mans verdediging van UOW ’02, verscheen hij voor UOW ’02 doelman  Sandro  

Aruvaino. Sandro Aruvaino  stopte, net als zoveel andere schoten vanmiddag, zijn 

inzet.  Beide teams gingen dan ook met een dubbelblanke stand rusten. 

Vlak na rust kwam WDZ op voorsprong.  Knullig balverlies in de laatste linie van UOW ’02 

werd meteen afgestraft.  Jop Bleijlevens schatte de voorzet vanaf rechts op waarde en tikte 

de bal achter Sandro Aruvaino  0-1!! UOW’02 liet het hier niet bij zitten en probeerde van 

alles om de stand gelijk te trekken. Dit gebeurde uiteindelijk in de 59e minuut.  Een korte 

hoekschop werd voorgegeven door Niels van Gemeren en Edwin van Els kopte de bal keurig 

in het doel  1-1!!! 

 

15-09- 2019: UOW’02 – WDZ  1-2  (0– 0) 

 



 

Beide teams kregen nadien nog een aantal kansen en het duel leek op een gelijkspel af te 

stevenen. WDZ, dat aan een punt genoeg had om de volgende ronde te bereiken, kreeg in de 

87e minuut  via een vrije trap net buiten het strafschopgebied een mooie 

scoringsmogelijkheid. Roy Flekken nam plaats achter de bal en schoot de bal laag in de 

benedenhoek. Sandro Aruvaino zag de bal wat laat en was niet bij machte de bal te keren. 

Hierdoor ging WDZ er met een 1-2 overwinning vandoor. De wedstrijd stond onder leiding 

van de prima fluitende scheidsrechter Frank Halmans. Uiteindelijk was het voor beide teams 

een goede generale voor de start van de  competitie!!! 

 
 
UOW ’02  mag volgende week onder leiding van de nieuwe Technische Staf , Rodger Pieters 
en Sean Brouns, op bezoek bij het voor UOW ’02 totaal onbekende VV Schimmert gaan 
proberen wat puntjes mee naar Landgraaf te nemen. Wij wensen UOW ’02 daarbij in ieder 
geval nu al heel veel succes!!!! 
 
Tekst  :  UOW ‘02 
Foto’s : Tom  de Cock, Parkstad Actueel 



 

 
 
 
 


