
Wageningen 2 overtuigend door in de Beker

- 02.02.2019.
De dalende sneeuw gaf een mooi winters 
sfeertje tijdens de bekerwedstrijd van 
WVV Wageningen 2 tegen Eendracht'30 
uit Mook. De wedstrijd die vooraf toch wel 
een beetje bestempeld werd als een heuse 
kraker kreeg op het Wageningse sport-
park een verassend tintje. 
verslag: Demi van den Hurk

Wageningen 2 haalde deze fase van de beker 
door SDV Barneveld op penalties te verslaan.
Eendracht'30 wist daarintegen wel in 90 minuten 
de wedstrijd te beslissen tegen Achilles'29.

Wageningen begon ontzettend sterk aan de 
eerste helft waar Nico Stoop op aangeven van 
Matthijs de 1-0 feilloos binnen kon schieten.
De 2-0 kwam op naam van Brian Steensma die 
de toegekende penalty benutte, hij stuurde de 
keeper de verkeerde hoek in.

Brian Steensma deed in de eerste helft al gauw 
de tegenstander de das om door uit een 
splijtende pass van Tristan zijn tweede van de 
dag te maken. De teamtopscorer scoorde uit 
een moeilijke hoek knap buiten het bereik van 
de keeper. 3-0.

Eendracht had geen antwoord op de aanvallen 
van Wageningen. Brian stuurde Joeri Marcus 
op avontuur en die hield alle verdedigers achter 
zich om de 4-0 op het bord te zetten.
De Wageningse stoomtrein raasde door, Brian 
Steensma scoorde zijn officiële hattrick op aan-
geven van opkomende back Henk. Zichtbaar 
aangeslagen moest Eendracht voor de 5e keer 
aftrappen.

De 6-0 kwam op naam van Tristan Slotboom. 
Wederom Henk met een afgemeten voorzet die 
panklaar bij Matthijs kwam, Mathijs die niet 
zelfzuchtig was legde af op Slotboom die uit de 
draai zijn doelpuntje mocht meepikken.

Het leek niet dat Wageningen gas terug zou 
nemen. sterker nog, voor rust scoorde de 

plaatselijke WVV nog een keer: 7-0.
Brian zocht wederom zijn collega-spits Joeri Marcus 
die een slippertje van de verdediger klinisch binnen 
schoot.
Wageningen wist binnen een tijdsbestek van 8 mi-
nuten een 3-0 voorsprong uit te bouwen naar een 
7-0 voorsprong.

Hoe verassend makkelijk de eerste helft ook was, 
Wageningen mocht niet verslappen van trainer 
Sander Coenen. Helaas gebeurde dit wel maar de 
voorsprong was zo riant, dat de overwinning niet 
meer in gevaar kwam.

Coenen rouleerde wat van zijn spelers, Evert-Jan, 
Davey en Bart (Bedankt voor het meedoen) 
kwamen in de ploeg en zoals beloofd mocht reserve 
doelman Giovanni ook nog minuten maken. 
Eendracht'30 maakte gebruik van de slordigheidjes 
van Wageningen en scoorde in de tweede helft nog 
de eretreffer. Een droge knal belandde achter 
Giovanni. Eendracht stelde Giovanni steeds meer op 
de proef waardoor hij 2x stijlvol moest pareren.

Brian Steensma sloot de markt door een steekpass 
van Tristan zakelijk over de uitkomende keeper te 
wippen en zijn vierde doelpunt van de wedstrijd te 
maken. Niet veel later floot scheidsrechter Fonke af 
en was het Wageningen 2 dat in de koker voor de 
volgende ronde zit. 

Doelpunten:
Brian Steensma (4)
Joeri Marcus (2)
Nico Stoop (1)
Tristan Slotboom (1)

Assisten:
Matthijs de Roos (2)
Brian Steensma (2)
Tristan Slotboom (2)
Henk Lamers (1)


