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DERDE KLASSE C

Scoren doet Daan normaal nooit
Veel strijd, hard werken
en een spannende
slotfase; het is HBSV Merefeldia in een
notendop. Het voetbal
was niet altijd goed, maar
dat zal ze in Hout-Blerick
een zorg zijn. De drie
punten bleven in eigen
huis en dat is toch het
belangrijkste: 3-2.
HOUT-BLERICK
DOOR MAIKEL SUILEN

V

oorafgaand aan het
nieuwe seizoen waren
er twijfels bij HBSV:
zijn we goed genoeg
voor de derde klasse?
Nu het seizoen bijna halverwege is,
kunnen ze in Hout-Blerick met een
volmondig ‘ja’ antwoorden op deze
vraag. „Het gaat inderdaad goed”, is
trainer Tim Nabben positief. „Natuurlijk is het afwachten hoe het
gaat, het is toch een stapje hoger.
Dat verschil in niveau is ook zeker
merkbaar. In de derde klasse lopen
gewoon betere voetballers rond.
We zijn echter nog geen enkele keer
weggespeeld en staan gewoon op
een nette achtste plaats.”

Middenmoot
Die verdienstelijke plek in de middenmoot behaalde HBSV met vrijwel dezelfde groep als vorig jaar,
met allemaal jongens uit de eigen
jeugd. „We hebben ons afgevraagd
of we enkele jongens van buitenaf
moesten halen”, zegt Nabben. „Enkele spelers hebben zich aangeboden, maar die hebben we afgewezen. We wilden het met dezelfde
jongens doen als vorig jaar, omdat
we ervan overtuigd waren dat deze
groep voldoende kwaliteit heeft. En
vooralsnog blijkt dat ook zo te zijn.”
Ook tegen Merefeldia laat HBSV
zien in de derde klasse thuis te horen. De nummer vier van de ranglijst heeft het moeilijk in Hout-Blerick. Voetballend is het van beide
kanten niet goed, wat ook te maken
heeft met het slechte veld. Het is,
vooral in de tweede helft, wel leuk
om naar te kijken. Tien minuten na
rust wordt de wedstrijd opengebroken door Moreno Walda. De spits
versiert een penalty, die hij vervolgens zelf onberispelijk raak schiet.

Matchwinnaar Daan van Lare wordt belaagd en geknuffeld na zijn late en beslissende 3-2 voor HBSV. FOTO LÉ GIESEN
Niet lang daarna verdubbelt Daan
van Lare de voorsprong, uit een
voorzet van Walda. „Die scoort normaal nooit”, zegt grensrechter
Henk Brueren triomfantelijk.

Comeback Merefeldia
Na de 2-0 gaat Merefeldia opportu-

nistischer spelen en creëert het enkele kansen. Dat resulteert in de
aansluitingstreffer van Ken Boonen, die een fout in de verdediging
van HBSV afstraft. Vijf minuten
voor het einde komen de bezoekers
via Sven Gommers zowaar ook nog
langszij (2-2).

Het duel lijkt daarmee te eindigen in
een gelijkspel, maar daar denkt
Daan van Lare anders over. De middenvelder schiet vanaf een meter of
twintig raak en bezorgt zijn ploeg de
drie punten. „Normaal scoort ie
echt nooit”, zegt Brueren nogmaals,
bijna verontschuldigend.

Dat willen we best geloven, maar we
horen het ook graag uit de mond van
de matchwinnaar zelf. „Ja, dat klopt
inderdaad. Dit is de eerste wedstrijd
dat ik scoor dit seizoen. Extra lekker
dat we dankzij mijn goals winnen. Ik
scoor als het nodig is, zullen we maar
zeggen", lacht de middenvelder.

