FC Perkouw JO19-1 – DSO JO19-2
Voor de verandering beginnen we op vrijdagavond 4 september. De eerste vrijdag van september,
dat betekend Perkouws feest! U zult wel denken wat dit met een wedstrijd van onze talenten te
maken heeft. Dat is meer dan u denkt. Waar enkele verstandige jongens rond een uurtje of tien
richting huis gingen, bleef de overgrote rest nog even hangen om hun kunsten op het podium bij de
talentenshow te laten zien. Met het oog op de wedstrijd die de volgende dag gespeeld moest
worden, werd er, voor de een wat laat, voor de ander ongepland wat vroeger, toch aanstalten
gemaakt richting bed.
Over naar zaterdagmiddag.. de meesten waren keurig aanwezig om 14:00, de ander iets later. In de
kleedkamer was er ruimte voor verhalen over de vorige avond. Herinneringen werden opgehaald die
sommigen gek genoeg vergeten waren. Naar de wedstrijd dan!
Twintig minuten een balletje overtikken volgde na een korte doch krachtige warming-up van 2
rondjes om het veld. Dat er bij Timo nog wat alcohol in het bloed zat liet hij zien toen hij een bal op
doel schoot die een krappe 10 meter voor het doel langs ging richting de edele delen van Peter. Daar
laten we het bij..
Peter en Menno begonnen op de bank omdat ze te laat aanwezig waren. “ ’s avonds een vent, ’s
morgens een vent” ging voor hen die morgen niet op. Dat deze laatkomers werden gemist was niet
te zien. Perkouw begon ongekend fris aan deze eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Enkele vlot
lopende combinaties op het middenveld tussen Tim en Melvin werden gevolgd door gevaar vanaf de
flanken via Jordi aan de ene kant en Marnix aan de andere kant. Toch kwam het eerste echte gevaar
van DSO, dat via zijn pijlsnelle buitenspelers na enkele speldenprikken tot een eerste levensgrote
kans kwam. Vanaf de ‘vijf-meter’ kon vrij aangelegd worden voor een schot. Echter, Loys kreeg op
miraculeuze wijze de bal uit zijn doel geranseld. Daarna was het de beurt aan Perkouw om gevaarlijk
te worden. Via een prachtige combinatie vanaf links werd het spel naar de rechterkant verplaatst
waar Jordi vrije doorgang had richting het doel. Het uitkomen van de doelman mocht niet baten
want Jordi aka twee-keer-vijftig-twee-keer-zeventig, ja de legende, schoot de bal snoeihard in het
dak van het doel, 1-0! Een enorm gejuich steeg op vanaf de zijkant. Ouders van Melvin, helemaal
overgekomen vanuit Bergambacht om deze wedstrijd niet te missen, sprongen elkaar in de armen.
Eerste kans eerste goal, altijd fijn! Weer kon Perkouw gevaarlijk worden, ditmaal vanuit een vrije
trap. Aangezien de bal rond de middencirkel lag was Bas de aangewezen man voor deze vrije trap.
Wat als voorzet bedoeld was werd min of meer een schot op doel. Bas kon van zijn “Nee joh”
overgaan in luid gejuich ware het niet dat de keeper van DSO al vallend de bal uit het doel wist te
houden. Marnix en Jelle moesten al vroeg de strijd staken vanwege mankementen. Dat dit te maken
had met de bezigheden van de vorige avond was voor de een meer van toepassing dan de ander.
Peter kwam er als eerst in voor Jelle, daar zag Mieke het al fout gaan. En dat zij gelijk had volgde
enkele seconden later toen DSO vanuit het niets op gelijke hoogte kwam na moeilijkheden in de
verdediging. We konden weer opnieuw beginnen. Later kwam Menno er in voor Marnix en verhuisde
Rowin van de rechtsbackpositie naar de linkerkant op het middenveld. Dit pakte niet geheel verkeerd
uit. Eerst was Rowin gevaarlijk vanuit een paar goede individuele acties en was hij weer heerlijk op
dreef met het verkopen van rotschoppen, ook dat is wel eens nodig. Later stond Menno aan de basis
van een schitterende aanval die moest gaan leiden tot een gevaarlijke kans. Laatstgenoemde speelde
een strakke bal op Gerben, die na het uitvallen van Jelle als spits ging fungeren, deze speelde de bal
in een keer door in de diepte. Vanaf randje zestien werd er voorgegeven op de volledig vrijstaande
Tim. Met een subtiele voetbeweging met links schoot hij de bal prachtig voorbij de keeper. Wederom
kon er gejuicht worden in Berkenwoude! Momenten later kreeg Perkouw zelfs de kans op 3-1 toen
Peter schuin voor de keeper werd gezet door de sterk spelende Melvin. Dat Peter geen spits is liet hij

hier zien, de keeper kon redding brengen na een schotje met de buitenkant van het schoeisel, dit tot
grote ergernis van coach Arco. Voordat Perkouw weer kon juichen werd DSO gevaarlijk. Weer zo’n
kans vanaf de vijf-meter, weer bracht Loys redding! Zoals gezegd zou Perkouw nog een keer in extase
gebracht worden, dit gebeurde 5 minuten voor de rust. Een lange bal van Bas over de verdediging
was prooi voor de diepgaande Gerben. Hij rondde prima af en zorgde er voor dat Perkouw met een
mooie 3-1 voorsprong van hun thee kon gaan genieten.
Toen de thee op was en de scheidsrechter de spelers weer het veld op gestuurd had kon de tweede
helft van start gaan. Dat de tweede helft volledig anders zou gaan worden dan de eerste was al snel
duidelijk. DSO begon veel sterker dan Perkouw dat nog aan het nagenieten was van de thee. Na vijf
minuten in de tweede helft viel dan ook de 3-2. Perkouw werd vervolgens gevaarlijk vanuit een
corner waar Tim de afvallende bal in een keer op doel poogde te schieten, net over. Weer een lange
bal van Bas die over de verdediging viel in de loop van Gerben. Met een stiftje probeerde hij de
keeper te verschalken. Dat lukte, maar de bal ging ook naast. Enkele minuten later viel de
onvermijdelijke 3-3. Het had een luchtje van buitenspel maar desondanks werd de goal goed
gekeurd. Veel bekijks was er toen niet meer van Perkouwse kant. De man met de hamer die bij
wielerkenners wel bekend is deed vandaag zijn rondje bij Perkouw A1. Eerst was het Rowin die ter
aarde stortte door kramp, daarna volgde Jordi. Bij de rest was de vermoeidheid van de gezichten af
te lezen. Op een enkeling na, Timo stond als linksback zijn mannetje. Ruimde prima op, gaf af en toe
een nodige tik tegen de voeten van zijn directe tegenstander en bleef maar rennen. Maar met name
Loys was van een andere planeet. Met een aantal miraculeuze en tegelijkertijd broodnodige
reddingen sleepte hij Perkouw het restant van de tweede helft er door en redde hij een punt voor de
thuisploeg.
Na een prima eerste helft en een moeilijke tweede helft kwam men in Berkenwoude tot de conclusie
dat het maar goed is dat er niet elke vrijdagavond Perkouws feest is. Dan zie je geen goede tweede
helften meer op Perkouw
Peter Vente

