
VIERDE KLASSE ZATERDAG 

Nederhorst 
's-Graveland 2-4 

DORPSCLASH  Nederhorst kan sterk 's-Graveland niet bijbenen in derby van Wijdemeren 

De jeugd heeft de toekomst 
Nu alle Wijdemeerse 
vierdeklassers weer in 
één regionale poule spe-
len, valt er ook weer van 
de bijbehorende clashes 
te genieten. De prelude 
was zaterdag voor koplo-
per Nederhorst en 's-
Graveland, op het druk-
bezochte voetbalcom-
plex van eerstgenoemde. 

Rob Fabriek 

dili~  Deze krachtmeting, 
eind 2019 was de laatste versie, 
bracht één ding duidelijk aan het 
licht: 's-Graveland gaat weer voor 
promotie: 2-4. En dat is ze geraden 
ook, anders stokt de ontwikkeling 
van deze jonge groep. 
Dat weet trainer Leon Roorda ook 

wel, maar hij houdt de kaarten nog 
even tegen de borst. Na een groten-
deels succesvol vorig seizoen, te-
leurstellend niet afgesloten met 
promotie, heeft 's-Graveland de weg 
naar boven weer gevonden. Concur-
renten genoeg: de nieuwe koploper 
Eemnes, 'dark horse' BZC'13, mis-. 
schien het onvoorspelbare Robin-
hood wel. „We maken het onszelf 
vandaag nog lastig met slordighe-
den, maar zetten een goede team-
prestatie neer en winnen gewoon 
verdiend. Ik ben ook blij met Melle 
van Dijk, onze spits. Hij komt uit 
het tweede en ziet snel de mogelijk-
heden om te scoren." 
's-Graveland beschikt over een 

De toch niet al te grote Wilco de Birk (4) kopt al in de eerste minuut de openingstreffer tegen de touwen. 

krijgen de doelpunten tegen op cru-
ciale momenten. Dan kun je nog 
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zulke mooie plannen hebben, maar 
zit er gewoon niet meer in." 

II 

FOTO STUDIO KASTERMANS 

le kaarten het veld voortijdig verla-
ten, de tweede omdat hij bij een in-
directe vrije trap voor Nederhorst te 
vroeg uitliep, maar ook dat mocht 
voor de Bergers niet baten. Verdam: 
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Nederhorst 
's-Graveland 

1. De Birk 0-1, 30. Wessels 1-1, 45. 
Van Dijk 1-2, 46. Roorda 1-3, 61. 
Rooda 1-4, go. Wessels 2-4. 
Rode kaart 73. Janmaat 
('s-Graveland, 2X geel). 

Nederhorst: Van der Helm; 
Rodenburg (75. Wenneker), L 
van Wijk, Terlien, Straman (80. 
Terlien); Stijvers, Hagen (83. 
Bos), Wewer (83. Hogenberg); 
Wessels, J. van Wijk, Verheul. 
's-Graveland: Janmaat; Romijn 
(80. Verhoeven), D. Verdam, J. 
Verdam (80. Schouten), Van Enk 
(89. Van Wijk); De Birk, Mostert, 
Van Huisstede (73. Fischer); 
Roorda, Van Dijk, Torsing. 

In de derde en vierde klasse van 
het zaterdagvoetbal spelen heel 
wat Gooise ploegen. Wekelijks 
gaan we op bezoek bij een 
onvervalste 'burenruzie'. 

verdiend. Ik ben ook blij met Melle 
van Dijk, onze spits. Hij komt uit 
het tweede en ziet snel de mogelijk-
heden om te scoren." 

's-Graveland beschikt over een 
ruime selectie en een schijnbaar on-
uitputtelijke aanwas van eigen 
jeugd. Roorda was jarenlang de spil 
in de jeugdopleiding en weet pre-
cies welke spelers er rondlopen. Bo-
vendien beschikt de club over een 
J023 en liefst drie J019-elftallen. 

Stagnatie 
Voor Nederhorst-collega Remco 
Sint doemen er meer gevaren op. 
Het vertrek deze zomer van vijf ba-
sisspelers laat zijn sporen na en ook 
de aanvoer uit de eigen jeugd stag-
neert. Ook Sint beschikt over een elf-
tal van 'eigen' jongens met een pri-
ma instelling, maar is realistisch: 
„De fouten die wij maken, worden 
tegen deze ploeg gewoon afgestraft. 
En kijk naar het scoreverloop, we 

le kaarten het veld voortijdig verla-
ten, de tweede omdat hij bij een in-
directe vrije trap voor Nederhorst te 
vroeg uitliep, maar ook dat mocht 
voor de Bergers niet baten. Verdam: 
„Je wilt in zo'n derby natuurlijk je 
mooiste voetbal spelen, dat zat er 
niet in. Maar we waren beter en heb 
ben als team gewoon goed gepres-
teerd. Uiteraard willen we graag 
naar de derde klasse, maar dan moe-
ten we ons beste niveau halen." 

De directe degradatie van drie 
clubs is ook actueel in deze afdeling. 
Niet dat Nederhorst daarbij zou 
moeten horen, maar de smalle selec-
tie kan zich niet veel uitvallers ver-
oorloven. Aanvoerder Job van Wijk: 
„De eerste helft was nog best rede-
lijk, maar we creëerden ook daarin 
te weinig kansen. In de rust hadden 
we nog enig vertrouwen, maar dan 
is het meteen erna voorbij. Nu trof-
fen we één van de sterkeren. Weten 
we ook weer waar we staan." 

krijgen de doelpunten tegen op cru-
ciale momenten. Dan kun je nog 
zulke mooie plannen hebben, maar 
zit er gewoon niet meer in." 

Direct raak 
Had Nederhorst nog de intentie om 
's-Graveland pijn te doen, dan hield 
dat snel op. Al in de eerste minuut 
stond Wilco de Birk vrij om een cor-
ner van Nick Mostert in te koppen. 
En hoewel Justin Wessels Neder-
horst na een half uur weer op gelijke 
hoogte bracht, gooide 'coming man' 
Melle van Dijk op slag van rust roet 
in het Horster eten: 1-2. 

De hoop van de thuisclub op een 
beter resultaat in de tweede helft 
vervloog toen spits Twan Roorda or-
de op zaken stelde. Direct na de af--
trap maakte hij de 1-3, uit een voor-
zet van Daan Verdam, en na een uur 
ook nog de 1-4 op aangeven van Van 
Dijk. 's-Graveland-doelman Tristan 
Janmaat moest nog wel met twee ge- 


