E2: Zwaar maar veel belovend begin
Sommige van de F1 kampioenen van vorig seizoen
moesten even een traantje weg pinken toen ze in mei
hoorde dat zij vanwege hun jongere leeftijd niet mee
konden naar de E1 maar het moesten doen met de
selectie van de E2. Dit is geschiedenis en vergeten.
De E2s spelen vanaf de eerste voetbaldag van het
nieuwe seizoen de sterren van de hemel. Met de 4
gespeelde wedstrijden hebben ze al 7 punten weten
te bemachtigen terwijl de tegenstanders vaak
minimaal 1 jaar ouder zijn en ook nog eens voor het
2de jaar in de E divisie spelen.
Hoe krijgen zij dit voor elkaar vraag ik mij zo af? Is
het vanwege de nabijheid van de voetbaltempel de
Arena? Is het de invloed van het helende water uit de
Vecht? Zijn het de wilde armgebaren, geschreeuw en
aanmoedigingen van hun fanclub (lees ouders)? Of
is het gewoon, omdat ze steengoed zijn en er elke
keer weer keihard voor gaan?! Hier is geen twijfel
mogelijk, DOB E2 is gewoon steengoed. Er moet
hier en daar nog wat aan gekneed worden maar de
basis, de wil, de vechtlust en het talent is daar. De
selectie is er klaar voor en het wordt zonder twijfel
een spetterend seizoen. De scouts hebben lang
gezocht naar de ideale combinatie voor de jongere
E2s maar hebben uiteindelijk de versterking
gevonden met Taco, het nijlpaard, die overal
doorheen raast, Adne, de reus voor wie geen goal te
klein is, Noad, een kampioen sliding, en Jesse, een
ware goaltjesmaker. Arsen, Bram, Daan, Emma en
Judith (de oude F1’s) zijn blij zijn met deze
aanwinsten. E2 is het nieuwe Dream Team van DOB!
En wat te denken van hun coaches Ton en Afred,
beide geboren leiders, en Jaco en Debbie, de twee
trainers, streng maar toegewijd en ô zo bekwaam in
de kunstjes van het voetbalspel. Hun professionele
diensten waren meteen al zichtbaar tijdens de 2
eerste wedstrijden. 8-3 thuis tegen BFC E14 en wat
te denken van 1- 7 uit in Bussum tegen BFC E15.
Over de 3de wedstrijd kan ik mij nog steeds wel een
beetje opwinden. Natuurlijk is iedere ploeg een keer
de dupe van een slechte scheidsrechter, maar de
wedstrijd tegen CSW M2 had wel beter gefloten
kunnen worden. Het stond 0 - 0 en Judith was voor
het doel van Noad weg geduwd en lag geblesseerd
op de grond.De (CSW) scheidsrechter verzuimde het
spel stil te leggen en deed een oogje dicht voor de
thuisploeg. Alle E2s keken naar Judith en CSW M2
zag zijn kans schoon en schoot zonder moeite de 1 -0
erin. Balen en nog eens balen maar onze helden
lieten zich niet ontmoedigen, Judith werd na de
zijlijn gebracht en het werd snel 1 – 2. Door een
samenloop van onverklaarbaar kluitjesvoetbal werd
het helaas net voor tijd gelijkspel en konden de
jongens maar met 1 punt naar huis terugrijden. Dit
hadden zij absoluut niet verdiend, de E2 spelers
waren gewoon veel beter dan de 1 jaar oudere

meisjes van CSW M2. De laatste wedstrijd van dit
najaar was er een om snel te vergeten. De jongens uit
Maarssen van DWSM E1 trainen 2 keer per week en
spelen al voor het tweede jaar in de E divisie. Dat
valt op dit moment gewoon nog niet tegen te
voetballen. De thuiswedstrijd werd verloren (cijfers
zijn mij ontschoten) maar de returnwedstrijd zal er
eentje zijn waar ze in Maarssen nog lang over zullen
praten. Forza E2!
Eric van 't Hoff, vader van Bram
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