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Na het debacle van vorige week, waar we niet thuis gaven, was vandaag wel de wil om te presteren. 
Uit tegen TAC, dat was al bij voorbaat gedoemd om te mislukken, maar toch, we hebben daar in het 
verleden niet altijd verloren. Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd, want aan de grijze 
koppies te zien had TAC niet hun jongste spelers opgesteld, op die ene krullenbol na dan. Na een 
corner kwam de bal voor de voeten van Hansie Hansie, die zich geen seconde bedacht en uithaalde. 
Hij zag de bal op de lat uiteenspatten, waarna die uiteindelijk bij Berry Bako terecht kwam en hem 
vanuit een moeilijke hoek in de kruising schoot: 0-1. Hoera, dit voelde goed. Wat later geklungel 
achterin, waarbij een TAC-speler met een hoge lange bal onze Tom dacht te kunnen verschalken. 
Onze goalie stond inderdaad iets te ver voor zijn doel en dacht de bal over te kijken, maar zag hem zo 
in de bovenhoek verdwijnen: 1-1. Waarschijnlijk had hij te veel rook ingeademd van die wiet-rokende 
TAC-supporter langs de lijn, die vervolgens knetter stoned helemaal uit zijn dak ging. Om onze 
traditie in stand te houden, wordt weer wekelijks de Betonnie uitgereikt en… u raadt het al…. Even 
later de rentree van Nick Tyson, die liet zien dat hij weer wedstrijdfit is. Helaas een hamstringetje 
voor Nessor, die plaats moest maken voor Meester Rob. Dan toch weer het slippertje van TTT, die 
dacht een balletje terug te kunnen spelen. Zo krijgt TTT een heel andere betekenis, zoiets als Tikkie 
Terug Theo? Maar wel met als gevolg dat de bal werd onderschept door TIC TAC, die een stand van 
2-1 op het bord zette. Na de rust Ab Hamstring erin, naast Haagsche Wimpie en we gaven niets meer 
weg. Ik heb een mooie 2e helft gezien met prachtige aannames door Alex Robben, onnavolgbare 
passeerbewegingen van Mike en uitgevochten duels door Pistolen Paultje, Petje en Joop! Vervolgens 
een lange bal van Berry Bako richting onze linkerspits, maar die TAC verdediger zat zo in het nauw 
dat hij de bal zo over zijn keeper in het eigen doel kopte: 2-2! Dit smaakte naar meer en Hansie 
Hansie scoorde nu wel (2-3) na een wonderschone aanval, opgezet door Arnaud Tesla, die de bal bij 
de middellijn kwam halen. Deze laatste scoorde zelf de 4e, waar hij de 5e ook gemakkelijk had kunnen 
maken. Ook Berry Bako had nog kunnen scoren; met rechts had hij er zeker in gegaan. Zoals we 
gewend zijn, nam de leidsman nog enkele irritante foutieve beslissingen, deze keer gelukkig zonder 
gevolgen, waardoor we na afloop de terecht behaalde overwinning konden vieren. Dit alles onder 
het toeziend oog van supporters Tinus Positivo en Drs. J. In de kleedkamer was er lichte paniek, want 
normaal gesproken zorgt Tikkie Rikkie voor de dorstlessers, maar deze liet door onvoorziene 
omstandigheden verstek gaan. Uiteraard is alles toch weer goed gekomen en lieten we ons de hete 
broodjes kip kerrie goed smaken. En zo kwam er een einde aan de corona break en hopen we nog 
veel meer van dit soort wedstrijden te spelen. 
 

 
 


