
Nadat het E6 in het najaar al ongeslagen kampioen was geworden met mooi aanvallend voetbal ,is 

het ze weer gelukt om ook nu ongeslagen kampioen te worden . Alleen dit keer tegen tweede jaars E 

spelers die fysiek veel sterker waren . Maar zoals altijd wint techniek het van het fysieke. De laatste 

wedstrijd hadden onze jongens een zware tegenstander die ook naar de tv had gekeken en het 

nieuwe systeem van oranje wou na doen . Uow kwam maar met 1 doel en dat was onze jongens het 

kampioenschap afsnoepen . Met 8 echte verdedigers ging uow de wedstrijd in. Maar zoals het hele 

jaar waren de jongens niet echt onder de indruk . Met mooi postitiespel waarbij de bal meestal maar 1 

keer geraakt word kwamen we snel tot een voorsprong . 10 km verder op was Sporting Heerlen bezig 

aan hun wedstrijd om ook Kampioen te worden en bij hun stond het al 4-0 voor Sporting. Door het 

weer en de zenuwen gingen de jongens wat slordig spelen en zo kon het gebeuren dat uow de 2-1 

kon binnen schieten . Wij als trainers en ouders hadden meer zenuwen dan de jongens en onze 

aanmoedigingen waren ver in de wijde omgeving te horen. De jongens hebben het gewoon verdiend 

om ook nu kampioen te worden. Met nog een paar minuten op de klok kwam toch de bevrijdende 3-1 

na een geweldige steek pass dwars door het hart van de verdediging ( 7 grote hele grote jongens) die 

mooi werd afgemaakt . Na het fluitsignaal was de ontlading groot en een puike prestatie was een feit 

door 2 keer in een seizoen kampioen te worden . Er was geen enkele ploeg in staat om ook maar een 

vuist te maken dit seizoen. En wat is het succes. ????? Wesley onze keeper, Marwan rechtsback, 

Yusrie linksback, Mounier middenveld, Tom linksbuiten, Tariq rechtsbuiten , Justin M. spits, Justin.S 

spits, en Youri. En deze jongen wil ik toch toelichten . Youri is pas dit seizoen begonnen met 

voetballen en had een ontzettende grote achterstand vergeleken met de rest ,maar we namen er toch 

bij om hem een kans te geven. En die kans heeft die gepakt . Hij is zo goed geworden in zijn spel en 

techniek dat die moeiteloos met de rest mee kan . Youri je krijgt voor je mentaliteit en inzet een dikke 

10 van ons . Jongens we gaan jullie missen niet alleen jullie mooi voetbal maar ook jullie als persoon 

want wat zijn jullie een heerlijke groep. 


