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Na het keurige 2-2 gelijke spel van afgelopen zaterdag, in de eerste oefenwedstrijd 
van 2015, tegen derdeklasser Bon Boys, heeft het eerste elftal afgelopen dinsdag de 
tweede oefenwedstrijd met ruime cijfers van vijfdeklasser Haaksbergen gewonnen. 
Na een ruststand van 4-2 werd het uiteindelijk 7-3 voor de mannen van trainer Stefan 
Sogtoen. 

Vooraf werd er voor onderschatting gewaarschuwd door de trainer. Blijkbaar was 
deze boodschap niet helemaal goed overgekomen, want binnen 1 minuut stond het 0-
1 uit een overigens fantastisch genomen vrije trap. Misschien was het maar goed dat 
deze goal zo snel viel want onze jongens waren ineens wakker. Vol goede moed werd 
er naar de gelijkmaker gezocht. En nadat er een aantal kansen jammerlijk werden 
gemist, wist Arjan Wissink uiteindelijk uit een penalty de 1-1 aan te tekenen. De rust 
was wedergekeerd aan onze zijde en de mannen uit Haaksbergen kwamen niet meer 
onder onze druk uit. Niets aan de hand, tot volledig vanuit het niets de 1-2 viel, na een 
terugspeelbal van Daan Wiggers die volkomen verkeerd werd ingeschat door doelman 
Jeffrey Nijhuis. 

We waren dus weer terug bij af. Dachten we… echter was het binnen 5 minuten na de 
1-2 hoogstpersoonlijk (wie anders dan) Arjan die een achterstand om  boog van 1-2 
naar 3-2. Diezelfde Arjan vond 3 goals in de eerste helft nog niet voldoende en 
bepaalde dus de ruststand op 4-2. 

In de tweede helft werd het veldspel er niet beter op. Desondanks was Haaksbergen 
niet bij machte om nog iets aan het eenzijdige spelbeeld te veranderen. Dit 
resulteerde in de nodige kansen, uiteindelijk was het de weinig scorende (geciteerd 
door zichzelf) Michel die de bal koelbloedig tegendraads binnenschoot 5-2. Niet veel 
later was het Arjan die op zeer knappe wijze de 6-2 binnenschoot en zo zijn 5de van de 
avond maakte. De 7-2 kwam op naam van Egbert Roosink, die de bal in de lange hoek 
schoof. Toch was het slotakkoord voor de mannen uit Haaksbergen die ook nog 1 keer 
wisten te scoren. Dit resulteerde in een 7-3 eindstand. 

Een ruime overwinning, met toch nog 3 onnodige tegengoals. Aankomende zondag in 
de wedstrijd tegen Wvv’34 zaak om dus nog scherper voor de dag te komen. Aanvang 
12.30 uur. 
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