FC Perkouw JO19-1 – VV Gouderak JO19-1
Op zaterdag 26 augustus 2017 stond voor de jongens onder 19 van FC Perkouw de eerste wedstrijd
op het programma. De eerste trainingsweek was, onder leiding van Bart van Oudheusden, druk
bezocht en eigenlijk was nagenoeg iedereen volledig klaargestoomd voor een oefenwedstrijd tegen
VV Gouderak.
Veel later dan de afgesproken 15:00 kwamen de eerste mensen de kleedkamer binnen gelopen. Ach,
de wedstrijd stond immers pas om 16:15 gepland en aangezien het eerste elftal nog een
bekerwedstrijd tegen Bergambacht aan het afwikkelen was, kon het geen kwaad om wat rustiger aan
te doen. Het loopt altoos uit in Berkenwoude dames en heren. Desalniettemin was er bij de drie
coaches van dit Perkouw, dat vorig seizoen zo excelleerde in de tweede klasse, toch aardig wat
(gezonde) spanning van het gezicht te lezen. Met een knappe derde plaats van vorig seizoen in het
achterhoofd is het nog maar zeer de vraag of dat deze prestatie een vervolg kan krijgen in deze
nieuwe jaargang. Zaak was dus om, door middel van een oefenwedstrijd tegen derdeklasser
Gouderak, ritme op te doen voor de beker. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen staat
namelijk gepland op zaterdag 2 september.
Enkele gevestigde namen zijn dit jaar doorgeschoven naar de senioren en dus moesten deze plekken
gevuld worden door nieuwe jongens. Jelle Steegman, spits en tevens goalgetter, komt dit seizoen
over van de B en hoopt dit seizoen Ricardo Dekker te doen vergeten in de voorhoede. Ook komt er
een nieuwe middenvelder bij in de persoon van Melvin de Boer, overgekomen van Bergambacht A1
moet hij het gat op het middenveld dat Arie heeft achtergelaten opvullen. Deze overstap kwam niet
geheel onverwacht want het pijnlijke 3-0 verlies van Bergambacht A1 tegen dit Perkouw van vorig
seizoen dreunt nog na in Bergambacht en omstreken.
Uiteindelijk werd er, tegen de zin in van menig speler, vroeg aanstalten gemaakt richting het
trainingsveld voor een stevige warming-up. Daar aangekomen bleek toch al gauw dat het al warm
genoeg was om ook nog 23 rondjes om het veld heen te huppelen. Rustig een balletje overtikken is
dan toch genoeg zullen we maar zeggen. We zitten immers ook niet op voetbal voor de warming-up
en dat leek een goed excuus. Scheidsrechter van dienst Jan Vente dacht daar echter anders over en
huppelde dus wel die befaamde 23 rondjes om het trainingsveld. Enkele van ons zeggen dat het
daardoor kwam dat hij in de wedstrijd de middencirkel niet uit kwam.
Ondanks dat het een oefenwedstrijd was, stonden er hordes mensen langs de zijlijn hun zoon, broer
of geliefde aan te moedigen. Dat krijg je er van als er Adonissen als Loys en Timo in het veld staan.
Aanvoerder Gerben de Jong prolongeerde zijn titel als aanvoerder van dit jonge elftal en won gelijk
maar even de toss, om maar over scherp beginnen te spreken. Klokslag 16:30 werd er afgetrapt in
het zonovergoten, snikhete Berkenwoude.
De bal rolde voor het eerst dit seizoen voor de JO19! Gouderak werd als eerst gevaarlijk met de
pijlsnelle buitenspelers. Zo spatte een afgeslagen voorzet van oud-perkouwenaar Christian van den
Herik uiteen op de lat en waren enkele afstandsschoten vanuit de tweede lijn prooi voor de prima
keepende Loys van Klei. De betere kansen waren echter voor de ‘gele kanaries’. Gerben kwam al snel
schuin voor het doel gevaarlijk door maar strandde. En Tim, bekend om zijn voorzetten, zette Jordi
vanaf de andere kant voor de keeper, geen goal. Tim nam deze wedstrijd de aanvallende rol op het
middenveld op zich en vulde dit uitstekend in. Dit was weer te zien toen hij Jordi, enkele momenten

voor de eerste drinkpauze, weer bereikte. Echter, zijn voorzet smoorde in de verdediging.
Drinkpauze, enige vorm van tactiek kwam over de tong van coach Bert de Jong, spelers dronken wat,
vooral even bij komen want het was wat warmpjes. Marnix van der Welle kwam in het veld voor een
sterk spelende Lennart van Persie. Hierdoor verhuisde Rowin van de linksmid-positie naar het
centrale hart van de verdediging die hij ging vormen met Bas. Ook Jelle kwam in de ploeg, die moest
als rechtsbuiten gaan fungeren in plaats van Jordi. Na enkele minuten van bijkomen werd het spel
weer hervat met een ingooi voor Gouderak. Vijf minuten na de drinkpauze kon Perkouw gevaarlijk
worden vanuit een inworp. Gerben gebruikte zijn lichaam goed en met een lekkere stuit in de bal kon
dit wel eens gevaarlijk worden. Ondergetekende, spelend als verdedigende middenvelder, liep weer
eens veel te ver naar voren en nam de bal in een keer op de zogeheten pantoffel. De bal belandde
onder de keeper door in de goal, 1-0! Dat juichen niet zijn sterke kant is liet hij hier zien door gewoon
niet te juichen, dit tot teleurstelling van de trouwe aanhang. 5 minuten voor de pauze kon Perkouw
weer gevaarlijk worden vanuit een vrije trap. De bal belandde vlak voor de keeper waar de
aanstormende Gerben de bal zo voor het inkoppen had, ware het niet dat ene Rowin van Vliet met
een Ibrahimovic-achtige karatetrap kwam invliegen om de bal zo op doel te krijgen. Geen idee hoe,
maar wonderlijk genoeg kreeg hij de bal bij Tim die de bal kon inkoppen. Met een katachtige redding
zorgde de keeper er voor dat het spannend bleef.
Rust! Ik zou niet durven zeggen wat er allemaal verteld is in de minuten dat we in de kleedkamer
zaten. Wat ik nog wel weet is dat het er veel te warm was en we in enkele minuten weer op het veld
stonden. Gelukkig dacht de scheidsrechter daar hetzelfde over.
Met een hongerig gevoel in de maagstreken bij het ruiken van de barbecue, werd er afgetrapt voor
de tweede helft. Binnen enkele minuten kreeg Gouderak een zeer discutabele strafschop. Er scheen
hands te zijn gemaakt door Rowin en de scheids honoreerde het appelleren van spelers van
Gouderak door een penalty toe te kennen aan Gouderak. Loys zat er heel dichtbij maar kon niet
voorkomen dat de nummer tien van Gouderakse kant 1-1 maakte. Lang kon Gouderak niet genieten
van de gelijke stand toen Gerben gevaarlijk door kwam vanaf de zijkant, het zestienmetergebied
binnen dribbelde en Jelle bereikte. Deze hoefde de bal alleen maar in te tikken om zo de 2-1 op het
scorebord te zetten. Vanaf dat moment zat er geen rem meer op het elftal. Kans op kans werd
gecreëerd en uiteindelijk resulteerde dat in de 3-1 van Gerben de Jong, die na een prima individuele
actie ijskoud afrondde. Zoals gezegd waren de trainingen druk bezocht en was dit zeker tot opbouw
van de conditie. Toch was het iets zwaarder dan verwacht.. een voorbeeld hiervan volgde 20 minuten
voor tijd toen Melvin een klein krampgevalletje moest slikken. Niet alleen doelpunten zijn hier te zien
mensen, u krijgt waar voor uw geld! Enkele minuten later dribbelde Tim tussen 2,3 paar Gouderakse
benen door om vervolgens schitterend af te ronden. Het was nu wel duidelijk dat de zogenaamde
drie punten in Berkenwoude bleven. Dit leidde tot bijzondere conversaties tussen spelers over zaken
als bier ed. Dat hierdoor de aandacht op het spel wat verslapte werd al snel duidelijk toen wederom
nummer tien van Gouderak vanuit een afgeslagen hoekschop de 4-2 schitterend binnen volleerde.
Dit was nadat Rowin van het veld gestuurd was door een lekkere tackel die gewoon op de bal was,
als ie niet vijf seconden te laat was tenminste. Gesprekken van dergelijke aard werden vanaf toen
bewaard tot na het laatste fluitsignaal en dus ging men er op de Buttertribune nog maar eens even
goed voor zitten om van dit laatste kwartier van dit spektakelstuk geen moment te verliezen. Hun
aandacht werd tien minuten voor tijd beloond toen Gerben vanaf de middenlijn het halve veld
overstak om vervolgens koel af te ronden, 5-2! Echter, het laatste woord was aan Tim die in de

laatste minuten nog de 6-2 wist binnen te prikken met een geplaatst balletje in de verre hoek. Toen
vond scheidsrechter Jan het wel mooi geweest.
Uitbundig en dol van vreugde kwamen de spelers met de koppies omlaag de kleedkamer binnen
sjokken. Krijg je best wel dorst van, van zo’n wedstrijd.
Peter Vente

