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seizoen 2018-2019
Verslag 1e Competitiedag Noordwijk
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DE VOORBEREIDING:
Een nieuw seizoen en Doing is er klaar voor om er met elkaar weer een sportief, plezierig en succesvol
sportjaar van te maken. Afgezien van het onverwachte vertrek van Leo voor de zomer en wat
afzeggingen tijdens de eerste trainingen geen grote veranderingen dit seizoen, waar we allen weer
volop naar uitkijken.

NOORDWIJK, DUINWETERING:
De eerste gastheer was Catwyck alwaar we in Noordwijk een nieuwe competitie tegemoet gingen.
Nieuw in diverse opzichten: hoewel vandaag nog niet op volle sterkte is Kampong E2 op voorhand de
grote concurrent, versterkt met 2 jonge spelers die van Kennemer Keien overkwamen. Ook
oudgediende Catwyck is in de 1e klasse gebleven en tenslotte de nieuwkomer VIOS’82 die na een
seizoen in de 2de klasse weer teruggepromoveerd zijn.

DOING E2 - VIOS’82 E1 6-0
Vooraf een makkie, maar je moet het nog wel doen zou Johan Cruijff zeggen. En dat deden ze met volle
overgave. Zozeer dat eenvoudige principes even vergeten werden. Je kunt niet door tegenstanders heen
en ook het uitbouwen van velden aan de zijkanten is niet toegestaan, maar het tekende wel het
temperament. Ook bij het achteruitkijken zouden hier met spiegels winsten te behalen zijn, want een
botsing levert meteen een vrije slag tegen op. Maar niet getreurd, de lessen zijn wel degelijk geland en
zo kon na een doffe knal van Erika, op een mooie breedtepass van Darren de 1-0 aangetekend worden.
Ook de 2e kwam op haar naam te staan nadat zij de linkerhoek onder schot had genomen.
Voor de 2e helft werden de puntjes op de “i” gezet door Karin en met veel zelfvertrouwen werd er
geconcentreerd verder gebouwd aan de voorsprong. Ook de training om het hoekje leverde een
prachtig doelpunt op van Dennis , via de keeper bij de linkerhoek. De aanval was uit het boekje van de
training de week ervoor, namelijk pass van Erika via de balk en Dennis nam de bal mee achter het doel
langs. Kenny liet zich ook positief zien, de gehele wedstrijd gaten makend voor anderen en ook
verdedigend in rust een rots in de branding. Zo kon hij op een gegeven moment ook een poging wagen
om te scoren, maar liet hij de bal lopen voor Dennis, die vervolgens simpel kon scoren. Dat is pas inzicht
tonen. Het spel was oogstrelend, met snelheid en elkaar aanvullen. Zo kon Erika haar 3 e maken en de
stand op 5-0 brengen. Maar de fraaiste bleef toch bewaard tot het laatst. Een grandioze 1-2 tussen
Darren en Dennis resulteerde in de 6-0 door Dennis. Mooie wedstrijd dame en heren.

DOING E1 - CATWYCK E1 6-0
Geen overschatting, maar ook niet overdreven bang voor de tegenstander. De eerste wedstrijd van hen
was niet overweldigend geweest, maar je weet maar nooit hoe de bal rolt. Het duurde even, maar dan is
de beer ook los. 1-0 Johan, na een geweldige combinatie vanuit links door Rick. Ook de 2 e goal ontstond
door een zelf opgezette aanval van Johan met Rick, die fraai door Johan werd afgerond. Utku kreeg een
mooie kans van Rick, die hij met een doffe plof op de planken liet klinken. Ook Nina kon in dit geweld
niet achterblijven en maakte de bal mooi vrij naar achteren, waar Utku weer prima uit scoorde. Intussen
was Stefan in het geheel nog niet echt beproefd.
De 2e helft waarin Boyan en Niek invielen voor Utku en Nina was dus niet spannend meer, maar wel van
belang om de score op te voeren. Helaas een shoot-out trainen en vervolgens foutloos uitvoeren in de
wedstrijd is toch mentaal een stap te ver. Een hoogtepuntpunt was de solo van Niek dwars door het
midden, waar hij net niet genoeg vaart aan de bal mee kon geven om deze succesvol af te ronden. 5-0
werd het door een aanval over links van Rick naar Johan. Uit het boekje. En ook de 6-0 werd
aangetekend door dit keer wel een geslaagde shoot-out van Johan.

KAMPONG E2 - DOING E2 0-3
Ja wat moeten we vertellen, het team weet wat er van hen verwacht wordt. Nu winnen tegen een
verzwakte tegenstander geeft al meteen een gaatje op de ranglijst.
En ook nu weer kennen de spelers elkaar goed. Dennis die een blok zet voor Darren, die voorts met een
ruime bocht over rechts het gaatje weet te vinden 0-1. Wel meer spanning dan in de eerste partij, maar
geconcentreerd en als team elkaar goed opvangend kon de angel uit het spel van de tegenstander
gehaald worden. Dat was het belangrijkste na de voorsprong. Toch zouden we zelf ook kansen blijven
creëren en dat mondde dan ook uit in een mooi blok van Niek, die Darren de kans gaf om achter het
doel om de hoek op te zoeken en links via de keeper te scoren. Ook de 3e kwam van Darren, die in alle
rust en met speels gemak een snelle aanval afrondde.

VIOS’82 E1 - DOING E1 0-9
Op voorhand een ongelijke strijd. Dus een mooie gelegenheid om in andere opstellingen toch dominant
te spelen. We wilden dit op een bijzondere manier gaan doen, “cirkelen”. Dat wil zeggen steeds om
elkaar heen komen en daarmee een ander de gelegenheid bieden om vrij voor het doel te komen.
Na een onderschepping bleef Johan koel en schoot van afstand in het gaatje dat de keeper open liet.
Ook de 2e nam de aanvoerder voor eigen rekening. Sorry, die heb ik niet gezien, dus geen life verslag van
dit doelpunt. Wat een aanval, precisie ten voeten uit. Een geweldig blok van Boyan, samenspel BoyanNina en Johan en een beheerste afronding van Johan, 0-3. En ook de 0-4 kwam na een blok van zowel
Nina als Utku, waardoor Johan vrij spel had.
De 2e helft met wissel Johan en Stefan voor Rick en Niek. Uitdagend het gevecht van Rick achter de goal
van Vios, waaruit hij als winnaar tevoorschijn kwam en Utku de gelegenheid gaf om op 0-5 te komen.

Wat een beheersing Utku, je kan het en ja hoor: 0-6. De superlatieven schieten tekort, weer een snelle
aanval van Utku op Rick en geen aarzeling, dus 0-7. De weerstand geheel gebroken en de zucht naar
meer bleek voor Rick, met dank aan Boyan voor weer een subliem blok, reden om de 0-8 op het
scorebord te plaatsen. Ook Nina kreeg haar kansje met een shoot-out. Helaas was ze net iets te ver
uitgeweken en kon geen kracht meer achter de bal zetten zodat de keeper deze makkelijk kon pareren.
Nog niet geheel voldaan liet Utku er geen gras over groeien en met zijn befaamde afstandschot werd de
eindstand 0-9 bereikt.

DOING E2 - CATWYCK E1 2-1
Dit werd een spannende game. Catwyck had zich goed voorbereid en wist zich goed op te sluiten. Ze
hadden al een afdroging van Doing gehad en 1 op een dag vonden ze genoeg. E2 speelde beduidend
minder dan gewoonlijk. Toch was het Darren die een gaatje veroverde dwars door het hart van de
defensie en Erika de gelegenheid bood om de 1-0 aan te tekenen. Klasse, dat wel. Toch blijft het
oppassen, want Catwyck heeft meerdere spelers die ook van afstand kunnen schieten en ondanks de
waarschuwing hiervoor werd er toch even teveel gedrukt. Hierdoor lag een deel van het speelveld open
en de kans op schieten werd dan ook met beide handen aangegrepen 1-1.
Dat gaf wat zweetdruppels op de voorhoofden en in de klamme handen. Het gevaar om weer een
doelpunt tegen te krijgen kwam het spel niet ten goede. Uiteindelijk kwam de verlossende goal door
een handigheidje van weer Dennis om de hoek via de wieltjes van de keeper, eindstand (met wat geluk)
2-1. Oh ja, er werd ook nu weer een shoot-out gemist aan het eind van de wedstrijd. Meer trainen?

DOING E1 - DOING E2

1-0

Gezichtsverlies voorkomen, nooit opgeven, laten zien wat je als team waard bent en gaan tot het gaatje.
Dat waren de ingrediënten voor een intense tweestrijd van sporters die elkaar tot in den treure kennen.
Beide teams hadden wat truckjes bedacht om het elkaar zo lastig mogelijk te maken en niet op
voorhand de tactiek kenbaar te laten zijn. E1 had een aanval van 2 T-stickers bedacht en een gesloten
verdediging met handstickers. E2 had daartegenover ook 2 T-stickers, maar dan verdedigend opgesteld.
Dit gaf een waar heroïsch gevecht van door elkaar rommelende stoelen, waar echter geen doorkomen
aan was. Geen van de partijen kon aanspraak maken op de winst. Best aan elkaar gewaagd, al was E1
duidelijk meer aanvallend ingericht. Dat laatste moest de E1 ook bijna bekopen met een tegentreffer,
maar helaas voor de E2 kon Darren het net niet afmaken.
De 2e helft was duidelijk dat E2 zich meer ingroef en E1 op de muur van deze verdediging bleef beuken.
Lang zonder succes, maar uiteindelijk kon het afstandschot van Utku het verschil maken. Edwin was hier
niet snel genoeg voor en zag de bal voor zich langs in het doel belanden. Daarmee was het spectakel ook
op zijn eind en kon iedereen met trots het veld verlaten.

EIND GOED, AL GOED:
Na de wedstrijd iedereen bij elkaar geroepen. Doing heeft een geweldige eerste competitiedag beleefd
en dat mag gezamenlijk gevierd worden. Ik ben trots op de prestaties die beide teams en iedere speler
individueel heeft laten zien. TOPPIE.
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