sport

MAAN DAG 18 F E B R UAR I 2 013

Ter Leede boekt eenvoudige zege bij DTS Ede
DOOR NICK VERWOERD
E D E - DTS Ede was zaterdag geen
partij voor koploper Ter Leede.
De Sassenheimers beleefden dan
ook een makkelijk middagje.
Ondanks dat de roodgelen een
groot aantal scoringskansen
onbenut lieten, zegevierden zij
met duidelijke cijfers: 0-4.

Ter Leede-coach Henk Wisman
had zijn team vooraf gewaarschuwd het duel met de hekkensluiter, die de laatste zes wedstrijden verloor, niet te onderschatten. Het gevolg was dat zijn spelers scherp startten.
Het openingsoffensief leidde
vlot tot een treffer. Al in de vijfde
minuut verlengde Youssef Ait El

Houssi een vrije trap van Danilo
Pedrini doeltreffend: 0-1. Yordi
Teijsse en Robert Steemers verzuimden daarna de marge te vergroten. Allengs kreeg de thuisclub meer vat op het spel. ,,We
maakten een vroege goal, maar
na de openingsfase verslapten
we. Er sloop er wat gemakzucht
in onze ploeg. Na de rust was dat
over en stonden we weer op
scherp, al waren we in de afronding niet efficiënt’’, zei Wisman.
DTS trok even het initiatief naar
zich toe, maar dat resulteerde
slechts in een paar ongevaarlijke
hoekschoppen. De Edese dadendrang ebde ook weer snel weg.
Nadat Steemers van dichtbij een
voorzet van de door Olaf Schell
weggestuurde Pedrini onbenut

had gelaten, was het even later
wel raak. Pogingen van Schell en
Vincent Ammerlaan werden door
de DTS-defensie nog geblokt,
maar de eropvolgende kopbal
van Teijsse was doelman Özkan
Yilmaz te machtig: 0-2.
Het was het veertiende competitiedoelpunt van de topscorer, die
ondanks belangstelling van Spakenburg toch heeft besloten bij
Ter Leede te blijven. ,,Ik heb met
IJsselmeervogels en Spakenburg
gepraat. Sowieso mooi om daar
eens te zijn geweest. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om
nog een jaar bij Ter Leede te blijven. Het is nog steeds mijn ambitie om in het betaalde voetbal te
belanden en ik denk dat het voor
mijn ontwikkeling ook beter is

als ik dan nog even hier blijf. Bij
Ter Leede heb ik bijna de garantie
dat ik speel. Daarnaast spelen
Spakenburg en IJsselmeervogels
beide 4-4-2 en ik vind het juist
heerlijk om met echte buitenspelers te spelen, zoals wij doen.’’
Met zijn goal was de wedstrijd
min of meer al beslist. Het klassenverschil bleek simpelweg te
groot voor DTS om nog iets terug
te kunnen doen. In het restant
van de ontmoeting domineerde
Ter Leede probleemloos, al permitteeerde de ploeg zich veel
slordigheden. Passes kwamen regelmatig niet aan en in de afwerking verknoeiden de bezoekers
veel kansen. De mooiste waren
voor Vincent Ammerlaan. Hij
dook tot tweemaal toe alleen op

GELIJKSPEL VAN ’HET OUDE’ QUICK BOYS

Altijd in beweging
DOOR RUUD PATTIAPON

- Het wordt wat eentonig. In een kille ambiance
boekte Quick Boys tegen
Sportlust’46 zijn zesde puntendeling onder het bewind van
Gerard de Geus. Voor de vierde
maal - evenwichtig verdeeld in
uit en thuis - werd het 2-2.

K AT W I J K

In de periode vlak na de winterstop is het gebruikelijk dat de
clubs de selecties willen herschikken. Dat wil soms voor beroering zorgen. Ook bij het onverminderd ambitieuze Quick
Boys, dat voor het volgende seizoen zeven spelers van clubs uit
de topklasse heeft vastgelegd.
Daar staat het vrijwillige afscheid
van spelers als bijvoorbeeld Michael van der Heijden en het gedwongen vertrek van good old
Hendrik van Beelen tegenover.
Laatstgenoemde kreeg van het
technisch management te horen
dat hij niet zou passen in de plannen van Ted Verdonkschot, de
nieuwe trainer. De middenvelder
reageerde verrast. ,,Dit doet pijn,
het is even slikken.’’ Aan zijn
kwaliteit ligt het niet, hoorde hij
van Cees Haasnoot en Jan Schaap,
maar aan ‘een andere koers’. Verdonkschot wil nu eenmaal door
met jongere spelers. Een bijrolletje bij Quick Boys zou gezien de
staat van dienst van de Katwijker
niet van respect getuigen.
Van Beelen, nog ongewis over
zijn verdere voetbaltoekomst,
deed zijn best begrip te tonen
maar voelt zich sterk genoeg om
terug te vechten. ,,Als ze me nodig hebben, dan doe ik dat met
liefde voor de club.’’ Met hard
werken en twee kopballen kon
zelfs hij Quick Boys niet aan de
zege op Sportlust helpen. Waarmee ook de kansen op de tweede
periodetitel werden vergooid.
De Geus gaf aan dat de omstandigheden bepaald niet echt meewerkten om er een sprankelende
vertoning van te maken. ,,Sportlust kwam hier voor een punt en
op dit veld was het voor ons niet
mogelijk sneller vooruit te voetballen. Wij moesten wachten op
de momenten dat zij fouten zouden maken, maar verdedigend
stonden zij goed.’’
Quick Boys bouwde aan een optisch overwicht, waardoor een
vals gevoel van superioriteit ontstond. De Katwijkers waren veel

Spits Jeroen Ketting van Quick Boys heeft het benauwd. Foto Taco van der Eb

aan de bal, dat wel, maar de spelers hadden opvallend vaak ruzie
met het speeltuig. Vooral bij jubilaris Derek van der Plas (250 wedstrijden in het blauwwit) sprong
de bal te vaak van de voeten. Datzelfde speeltuig fopte Patrick de
Groot na een vrije trap van de
Woerdense aanvoerder Jorn Uittenbogaard. De bal kaatste via de
grond en de lat achter de komisch
graaiende Katwijkse doelman.
Tot verbazing van de Katwijkse
keeperstrainer Rob Brakel. ,,Hij
had twee meter moeten uitstap-

pen, maar in plaats daarvan laat
hij de bal stuiteren.’’
Vlak voor rust kreeg Jeroen Ketting een uitgelezen kans op de
gelijkmaker van Quick Boys. Michael van der Heijden verdiende
een strafschop. Kettings inzet
was niet zuiver genoeg. Van der
Heijden, weer nadrukkelijk solliciterend naar een rode kaart,
maakte na rust plaats voor Erkan
Sensoy. Ruim een half uur later
leek Quick Boys beloond te worden door de 1-1 van Tommy Bekooij. Enkele minuten later

bracht Trel na een schitterde aanval Sportlust met een ferme knal
weer op voorsprong. De Geus
haalde daarop Maarten Bak van
de bank af en die stelde vlak voor
tijd met een fraai schot de 2-2
voor Quick Boys veilig.
Quick Boys – Sportlust ’46 2-2 (0-1). 26. Uittenboogaard 0-1, 78. Bekooij 1-1, 81. Trel 1-2, 88.
Bak 2-2. Scheidsrechter: Huis in ’t Veld. Toeschouwers: 1200.
Quick Boys: De Groot; Almeida, Galatà (73. De
Rijp), Breinburg, Filippo; Derek van der Plas (83.
Bak), Van der Heijden (46. Sensoy), Van Beelen;
Bekooij, Ketting, Jaap van der Plas

voor goalie Yilmaz, maar wist het
voorbereidend werk van Schell
en Ryan Holman niet te verzilveren. Daarvoor al slaagde Ronnie
Verplancke er niet in prima
schietkansen in een doelpunt om
te zetten. Toch scoorde Ter Leede
nog tweemaal. Na een pass van
Ait El Houssi knalde Steemers de
bal vanaf een paar meter door de
benen van de keeper (0-3) en de
bij de verste paal vrijstaande Ammerlaan schoot raak na een hoekschop van Steemers: 0-4.
DTS Ede – Ter Leede 0-4 (0-2). 5. Ait El Houssi 0-1,
33. Teijsse 0-2, 59. Steemers 0-3, 72. Ammerlaan 0-4. Scheidsrechter: Jansen. Toesch.: 350.
Ter Leede: Van den Ban, Van der Heijden, De
Groot, Kewal, Pedrini, Schell, Verplancke (79.
Holman), Ait El Houssi, Steemers (79. Snijders),
Teijsse (79. Buchinhoren), Ammerlaan.

Bénit toont
weer zijn vorm
TA F E LT E N N I S - Scylla heeft
tijdens de derde speelronde
van de eredivisie een behoorlijke prestatie geleverd door
met ’acceptabele’ cijfers (4-3)
te verliezen van het altijd
lastige Smash’70. In Hattem
was er een absolute hoofdrol
weggelegd voor Thomas
Bénit. De kersverse Leidse
kopman, die vorige week al
zijn goede vorm toonde en
dicht bij een zege op exNederlands kampioen Michel
de Boer was, overklaste voormalig teamgenoot Jonah
Kahn met 3-1.
Na het door Gerard Bakker en
Olivier Altenburg gewonnen
dubbel balde de talentvolle
Leidenaar ook nog eens de
vuisten na een fraaie 3-2 zege
op Smash-kopman Ewout
Oostwouder, verliezend finalist van de Masters. Voor
Bakker (verlies tegen Oostwouder en De Groot) en
Altenburg (een even jammerlijke als onnodige nederlaag
tegen De Groot en een vrij
kansloze nederlaag tegen
Kahn) viel er geen eer te
behalen. Desalniettemin kon
Scylla met opgeheven hoofd
de Eijerdijk verlaten, in de
wetenschap dat er voor de
veilige zevende plek goede
zaken werden gedaan.
In de eerste divisie groep A
doet Avanti opnieuw verwoede pogingen om hoog te
eindigen. Maar voor het kampioenschap lijkt dit seizoen
Hilversum de beste papieren
te hebben. Avanti won dan
weliswaar met knappe cijfers
van Scylla 2 (7-3), de ploeg uit
de omroepstad veegde in
eigen huis Tempo Team met
8-2 van tafel. De Hilversummers hebben het gat na drie
ronden vergroot tot zes punten. Bij Avanti bleef Xu
Changyu gemakkelijk ongeslagen tegen het Leidse trio.
In groep B speelde Pecos een
hectische partij tegen concurrent Dordrecht die met 6-4
werd gewonnen. Pecos-kopman Tan Anran verbaasde
vriend en vijand door tegen
Hollak een 2-0 en 10-6 voorsprong uit handen te geven.
Hevig gefrustreerd verliet hij
het strijdtoneel om later
nogal getergd Opstal te kleineren. ,,Ik heb nog nooit zo’n
slachtpartij gezien als Tan
tegen Van Opstal’’, glunderde
Maroun Nader.

