
Derby SCN –NKVV eindigt in 3-4. 

In een wedstrijd waar strijd en werklust boven aan stond was voetbal bij vlagen ver te zoeken, door 

fouten aan de zijde van SCN werd NKVV de gelukkige winnaar. 

B.Pastoor 

De wedstrijd tussen beide buurtclubs had niet te klagen over publiek, er waren er veel op af 

gekomen, leuke weersomstandigheden dus wat verwacht je dan, ook mooi voetbal. Dat laatste was 

maar met vlagen te zien. Hard werken en veel strijd was vandaag het moto van beide ploegen. Op 

het scherpst van de snede of wel domme actie`s leverden enkele spelers gele kaarten op, maar dat 

hoort ook een beetje bij een derby. In de 5e minuut was er al tumult, SCN scoorde en de grens van 

NKVV zag hier iets wat niet volgens de “regels” was en vlagde,  de scheids die op grote afstand stond 

gaf hier de grens het voordeel van de twijfel en keurde  het doelpunt af. NKVV was het die in de 8e 

minuut een dot van een kans kreeg maar Kooiker had het vizier nog niet op scherp staan en schoot 

over. SCN zette aan en kreeg kansen, in de 18e minuut was het Roy Zwiers die via de rechterkant 

goed opkwam, de achterlijn haalde en de bal teruglegde op Jeffrey Marissen, hij schoot de bal strak 

over de grond binnen de palen 1-0. Nog geen drie minuten later ging de linksback van SCN goed de 

fout in, door de bal niet om Hilbink heen te spelen maar in de voet ,Hilbink had vervolgens de vrije 

ruimte en schoot de 1-1 binnen. SCN probeerde weer de aansluiting te krijgen maar maakte veel 

kleine foutjes, in de 32e minuut, een bal ongelukkig tegen de arm gespeeld van een speler van SCN, 

gevolg penalty deze werd benut door Vos 1-2. Of het nog  niet genoeg was, 2 minuten later staat 

Keen volledig vrij bij een aanval van NKVV, werd gezien en kreeg de bal, schoot zonder moeite de 1-3  

binnen. Net voor de rust kreeg SCN nog enkele mogelijkheden om de aansluitende treffer te scoren 

maar dit lukte niet. 

Na de rust ging het op het zelfde nivo verder vele aanvallen van de zijde van SCN maar het geluk was 

niet aan de kant van de thuis ploeg. NKVV probeerde het ook maar door de voorsprong drong het 

niet echt aan. Beide ploegen maakten vele fouten en het voetbal werd minder om te zien. Het 

duurde tot de 62e minuut, SCN kreeg de aansluiting door  een leuke aanval die opgezet was door 

Thomas Zwiggelaar hij speelde Roy Zwiers de bal in de voet die het netjes afmaakte 2-3. De spanning 

was terug in de wedstrijd en SCN zette steeds meer druk en bleef maar komen, ballen net naast of 

net over, maar geen doelpunten, in de 90e minuut was er wederom een corner voor het doel van 

NKVV ook de doelman van SCN ging mee, de bal werd voorgezet maar goed weggewerkt door Bakker 

met als gevolg dat Hilbink aan de bal kwam en vanaf de middellijn de bal in het lege doel schoot 2-4. 

Er was nog veel blessure tijd en ook SCN scoorde nog in de 96e  minuut, het was invaller Stefan 

Bruinsma die de 3-4 op het score bord bracht. Een domper voor SCN, daar waar de ploeg minstens 

een punt verdiende stond het weer met lege handen. 

Opstelling SCN: R.Lenten K.Peeks(27e D.Dekker),M.Boertien,W.Pastoor,J.Bruinsma,P.Aasman, ,HJ vd 

Meer(52e E.Sloots), S.Hoogeveen (84e  S.Bruinsma.),R.Zwiers,J.Marissen,T.Zwiggelaar 


