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‘Boys’ winnen periode
Steenwijk In de 5de klasse G bij de zaterdagamateurs heeft Steenwijker
Boys dit weekend beslag gelegd op de eerste periodetitel. De geelzwarten bleven stadgenoot Steenwijk met 2 punten verschil voor.

„Toen we bij de Boys aankwamen, stond het al 2-0. Vrij snel was duidelijk dat ze
dit niet zouden weggeven. Dus die periodetitel konden we op onze buik
schrijven, maar goed, dan moeten we maar niet gelijkspelen tegen Nieuw
Balinge en VCG”, gaf Steenwijk-trainer Guido Broers aan. „De competitie is nog
lang, maar het is wel duidelijk dat het een strijd gaat worden tussen de Boys en
ons.”
Tijdens de ‘Super Zaterdag’ in de vijfde klasse G, waarbij de complete top 4 tegen
elkaar speelde, lieten beide Steenwijker ploegen er geen gras over groeien.
Steenwijk won met 4-1 van nummer 4 Tiendeveen. Hoewel de rood-witters niet
hun beste wedstrijd speelden, liet Broers tijdens de rust weten dat zijn ploeg
over meer kwaliteit beschikte en de magere voorsprong, verkregen door een
treffer van Erik Oosterhuis, moest uitbreiden. Wessel Busscher, Clint Kruisweg
en Michel ten Veen volgden de raad van de oefenmeester op. „Een meer dan
terechte overwinning”, aldus een tevreden Broers.
Doordat hij en zijn spelersgroep te laat op sportpark De Koperberg arriveerden,
misten ze de doelpunten van Jordy Blijham en Kevin de Vries. Dat Steenwijker
Boys heel scherp begon tegen het op de tweede plaats staande Bargeres
verbaasde trainer Klaas van der Veen niet: „Ik heb met de spelersgroep om de
tafel gezeten en daaruit is deze strijdwijze voortgekomen. Maar als we de kansen
afmaken, is het na een halfuur gespeeld”, klonk het kritisch. Jordy Blijham,
Jacco Schaap en Tim Grasmeijer hielpen de thuisploeg aan een duidelijke 5-2
zege en de eerste periodetitel.
„Dit is de eerste, maar we willen die andere prijzen ook graag”, aldus een
ambitieuze oefenmeester Van der Veen na afloop van het duel.
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