Wedstrijdverslag Haslou 4 – De Ster 5 (3-1)
Zondag 20 september zal de boeken in gaan als een van de warmste septemberdagen sinds de
meteorologische metingen. Niet alleen vanwege de temperatuur overigens, nee, ook vanwege de
wedstrijd die om 11:00 deze morgen op sportcomplex “’t Mergelakker” gepland staat. De moeder
aller derby’s: Haslou – De Ster.
Iedereen kwam topfit op de club aan en zelfs Dennis had zijn huwelijksreis voortijdig afgebroken om
mee te kunnen doen. Een spiksplinternieuwe wedstrijdbal werd uit het vet getoverd, dit maal
aangeboden door Hengelspeciaalzaak De Brasem (jawel uit Stein). Tru van de Sjpiek, bedankt.
De voorbespreking van coach Harrie liet weinig aan de verbeelding over: “Mannen, vandaag De Ster,
mjèr hoof ich neet te zègge!”. En zo was het. De opstelling van vandaag verschilde op een aantal
plekken van vorige week: Mikel ging terug de spits in en werd daarbij vergezeld door Sean. Op
nummer “6” werd de voorkeur gegeven aan Ashwin (blijvertje?) en Joep zakte helemaal terug naar
linksback.
De wedstrijd, onder leiding van scheidsrechter Hermans, was nog niet goed en wel aangevangen of
Haslou 4 kon al juichen. Een corner werd door de Steinse verdediging niet goed weggewerkt,
waardoor Sean met een geplaatst schot van binnen de 16 de 1-0 kon maken. Na de 1-0 ging De Ster
aandringen, er ontpopte zich een stevige wedstrijd met kansen over en weer. Ellie hield Haslou 4 op
de been met enkele magistrale reddingen. Aan de andere kant viel de bal wel in het netje, en hoe:
Mikel hakte na een solo-actie de bal prachtig langs de keeper.
Het verzet van De Ster was echter nog niet gebroken, maar doordat onze noorderburen druk gingen
zetten kwam er ook meer ruimte. En ruimte, dat is nou net wat je sluwe vos Dennis niet moet geven.
Met een bekeken schot maakte hij er nog voor rust 3-0 van. Wat een weelde.
Na rust werd er door de thuisclub één wissel doorgevoerd, routinier Guy kwam erin voor Niek. De
mannen uit Stein hadden duidelijk een en ander omgezet, waardoor ze veel meer aan voetballen toe
kwamen. Haslou kwam onder druk te staan en na een goede 15 minuten in de 2e helft resulteerde dit
in een tegendoelpunt van De Ster zijde. Haslou moest de rug rechten en de felheid van de 1e helft
terugvinden, en zo geschiedde.
De lange bal werd meer gehanteerd om de ruimte achter de hoog staande Steinse defensie te krijgen
en dit leidde tot enkele dotten van kansen. Zo klinisch als ’t veerde in de eerste helft was, zo
makkelijk mistte men nu de kansen. De ingevallen Frusch, Dennis en Mikel hadden allen nog kunnen
prikken, maar helaas. Uiteindelijk floot de scheidsrechter na een onnodig opstootje rondom onze
“ambtenaar” af. De winst is binnen.
Na de wedstrijd werd er nog flink nagepraat onder het genot van een glas bier én de overheerlijke
friet met varkenshaas in champignon-roomsaus van coach Harrie en zijn lieftallige Anita. Wat een
zondag! Wij hebben genoten en gaan met goede moed richting Oirsbeek, daar wacht zondag AlfaSport.
Uw verslaggevers,
B. Mattie & P. Chulo

