
Waarde 3 – Kloetinge 5  
Datum: 12 februari 2011 
Uitslag: 4-3 (2-1) 
 
Afgelopen zaterdag 12 februari 2011 stond de wedstrijd Waarde 3- Kloetinge 5 op het programma. 
Waarde 3 had wederom geen problemen met het aantal, er kon deze wedstrijd weer volop gewisseld 
worden. Blijkbaar hadden de resultaten van afgelopen weken effect op de kaartverkoop, want naast 
de trouwe seizoenkaarthouders waren er ook een groot aantal supporters met losse kaarten. 
Als we naar de wedstrijd gaan, kunnen we opnieuw een heugelijk feit melden. Max Westdorp maakte 
zaterdag zijn rentree op het veld van Waarde. Na al die jaren zijn ze hem nog niet vergeten en de 
supporters begroetten hem dan ook met luid gejuich. 
  
Om half 1 (jammer genoeg niet half 3) werd er afgetrapt door Kloetinge. Het zou een spannende 
wedstrijd worden, dit werd van te voren ook al verwacht omdat Waarde bij winst op gelijke hoogt 
kon komen met Kloetinge. Waarde 3 ging dus op zoek naar winst in deze wedstrijd. Dat was in de 
begin fase van de wedstrijd niet altijd te zien. Waarde kon moeilijk de spitsen bereiken waarop de bal 
achterin te langzaam werd rondgespeeld. Dit resulteerde in balverlies, slordige passes en dus 
mogelijkheden voor Kloetinge. Na opnieuw knullig balverlies van Waarde werd de bal voorgegeven. 
Bij de 2e paal stond een Kloetinge speler om de bal in te tikken, maar of het nu door één van de 
weinige grassprietjes kwam die op het veld stond of door de vrijdagavond de speler miste de bal en 
zo bleef Waarde overeind. 
Waarde kon daarentegen ook weinig inbrengen. Het kwam niet verder dan enkele schotjes op doel, 
die of naast gingen of makkelijk prooi waren voor de keeper. 
Na ongeveer een half uur spelen raakte Waarde weer de bal knullig kwijt, een middenvelder pikte de 
bal op en snelde langs de laatste man die zich net op tijd bedacht voordat hij het rode kaartje zou 
zien. De middenvelder passeerde John, en zo stond het 0-1. Gezien de kansen verhouding geheel 
terecht. 
Het leek wel of Waarde het doelpunt nodig had om echt wakker te worden, er werd wat meer druk 
vooruit gezet en kwamen zo waar wat beter kansjes. Na een aanval kwam de bal bij Lars aan de 
linkerkant, die had een afgemeten voorzet op Rien die de bal wat moeizaam controleerde. Maar 
voordat de keeper bij de bal kon had Rien alweer zijn voet ertegen aangezet en zo verdween de bal 
in het doel 1-1. Stadion De Geitenarena ontplofte. 5 minuten na de 0-1 was het alweer 1-1. Na de 1-1 
bleef het spel op en neer gaan, en schoot Kloetinge op John. Die pakte de bal eenvoudig en schoot 
hem direct diep, de verslaggever was druk bezig met andere dingen dus zag alleen nog dat als het 
goed is Lars de bal in de goal werkte. 2-1. Het feest in de Geitenarena kon beginnen. Rust 2-1. 
Na rust was het zaak voor Waarde om kort op de man te zitten en de organisatie te houden. Dat 
werd op het begin goed uitgevoerd, en door een lange bal, goed doorgaan van Sander en een fout 
van de verdediger en keeper kon Sander zijn 1e doelpunt in het shirt van Waarde laten aantekenen. 
3-1. Wedstrijd normaal gesproken beslist, maar er was nog een lange 40 minuten te gaan en gezien 
de 1e helft kon er nog alles gebeuren. Lang gebeurde er niet echt iets bijzonders, behalve een corner 
voor Kloetinge die werd ingekopt en keurig van de lijn gehaald door John. De druk van Kloetinge nam 
toe, en de 3-2 bleef daarom ook niet uit. Na een lange aanval belande de bal voor de spits van 
Kloetinge, die haalde al vallend uit met links en scoorde in de verre hoek. 3-2 met nog 20 minuten te 
spelen. Waarde moest oppassen en probeerde er weer wat uit te komen. Dit lukte aardig, maar 
langzamerhand werd Waarde weer achteruit gedrukt. Het doelpunt viel daarentegen wel ongelukkig. 
De keeper van Kloetinge trapte veruit, de bal werd niet goed verwerkt door de verdediging van 
Waarde en de spits van Kloetinge ging alleen op John af, John redde zijn schot nog keurig maar de 
andere spits van Kloetinge was nog meegelopen en kon de bal zo intikken. 3-3. 
Een domper, de Geitenarena was daarom ook stil en begon hier en daar ook wat te fluiten. Maar er 
waren nog 10 minuten te spelen en het kon nog alle kanten op, alleen had Kloetinge nu opeens de 
beste papieren voor de 3 punten. Maar blijkbaar had het Kloetinge teveel kracht gekost om terug te 



komen tot 3-3, en zo kon de wedstrijd rustig worden uitgevoetbald. Tot de 87e minuut. Waarde 
drukte weer wat meer en kreeg een corner die werd weggekopt en kwam via via voor de voeten van 
Pieterjan, die had een gevaarlijke voorzet in huis. Die belande uiteindelijk voor de voeten van Jon 
Reijtenbach, hij bedacht zich geen moment en haalt uit in de verre hoek. 4-3!! Is tie lekker of is tie 
lekker! De overige 4 minuten werden professioneel uitgespeeld door Waarde. 
Na een ereronde door De Geitenarena werd de overwinning gevierd met een heerlijk biertje, of 2, of 

3, of 4. 

 

Heinkenszand 5 – Waarde 3  
Datum: 5 februari 2011 
Uitslag: 2-2 (0-1) 
 
Op zaterdag 5 februari 2011 stond de wedstrijd Heinkenszand 5 – Waarde 3 op het programma. Bij 
Waarde 3 geen personele problemen, er werd met 17 man afgereisd naar Heinkenszand. De 
kaartverkoop van het uitvak verliep moeizaam, er werd slechts 1 kaart verkocht. Misschien een 
puntje voor het bestuur. 
Terug naar de wedstrijd. Voordat we beginnen nog even twee leuke weetjes. Pieter Dekker keerde 
na afwezigheid terug op het veld en Sander maakte zijn debuut in het heilige shirt van Waarde. 
Op een niet al te best veld en met een aardig briesje werd er om 14.30 afgetrapt. Vanaf het begin 
was duidelijk dat de ploegen niets voor elkaar onder deden, alleen had Heinkenszand het betere spel 
en daardoor ook de eerste kansjes. De verdediging van Waarde was nog niet al te goed op elkaar 
ingespeeld dit zorgde ook voor wat probleempjes in de 1e 10 minuten. Maar gelukkig hield John zijn 
goal schoon. Na iets langer dan 10 minuten spelen, kreeg Waarde zijn eerste goede kans. Na een 
aardige aanval kreeg Sander, de debutant, de bal aangespeeld in de zestien. Na een goeie 
passeeractie een goed schot op goal, die er goed uitgehouden werd door de doelman. Bijna een 
droomdebuut. Heinkenszand bleef het betere spel houden en ook de betere kansen, Waarde bleef 
achteruit lopen en kon er nog maar een enkele keer gevaarlijk uit komen. 
Maar halverwege de eerste helft zou het stil worden in Heinkenszand en het uitvak ontploffen. Na 
een lange bal van achteruit die verkeerd terecht kwam, ging Jon goed door en veroverde de bal. Ging 
alleen op de keeper af en schoof hem beheerst onder de keeper door. 0-1 
Na de goal ging Heinkenszand nog meer drukken, en onder leiding van de centrale middenvelder 
creëerde Heinkenszand aardige kansen, maar door onder andere goed keeperswerk van John bleef 
het 0-1. Waarde kreeg ook nog kansen maar die werden niet verzilverd. Rust 0-1 
In de rust werden er een aantal tactische omzettingen gedaan om de centrale middenvelder van 
Heinkenszand minder te laten voetballen en zo het spel van Heinkenszand te ontregelen. De eerste 
10 minuten waren een kopie van de 1e helft. Waarde kwam weer onder druk te staan en dit 
resulteerde uiteindelijk in de ongelukkige 1-1. Na een rommelige aanval kwam de bal voor de voeten 
van een speler van Heinkenszand, die twijfelde niet en haalde uit. De bal werd ongelukkig van 
richting veranderd door Vincent en zo was John kansloos. 1-1. 
Heinkenszand rook bloed en ging door waar het gebleven was. Waarde onder druk zetten, Waarde 
kwam daar af en toe uit door een counter en te gokken op de snelheid van Lars. Die was een paar 
keer ongelukkig in zijn acties anders had er misschien gevaar uit kunnen komen. 
Halverwege de 2e helft, was Heinkenszand in de aanval, na een aardige aanval werd er door een 
speler geschoten vanuit de 2e lijn. Dit bleek eerst een houdbare bal, maar John stond op het 
verkeerde been en kon dit niet meer herstellen. 2-1. Een domper. 
Maar Waarde was zeker niet kansloos en wist ook dat het recht had op minimaal een punt. Er zijn al 
weer wat dagen en biertjes over heengegaan, dus de schrijver kan zich niet alles meer herinneren. 
Wel dat na een aanval van Waarde de bal een prooi ging worden voor de keeper van Heinkenszand, 
maar Rien haalde alles eruit en met een sliding kwam hij voor de keeper en scoorde zo de 2-2. 
Waarde ging nu weer aan 3 punten denken, en haalde nog een klein slotoffensief te voorschijn. Het 



mocht niet baten, mede door een nog uitstekende en knappe redding van John in de laatste minuut 
bleef het bij 2-2. Een leuke en sportieve wedstrijd eindigt in een terechte uitslag. 
Na afloop werd natuurlijk de ene supporter in het uitvak met applaus door de spelers bedankt voor 

de onmisbare steun in deze wedstrijd. 


