Helpman winterkampioen na overwinning Op ende
Opende-VV Helpman 1-5
Doelpuntenmakers: Michiel Rusch, Camiel Buursma (3x), Elmer Laagland
De voorbereiding beloofde eigenlijk niet veel goeds. Een auto met als bestuurder Hessel Wijnja is
eigenlijk ook gedoemd om te laat te komen. Ach, hem kan eigenlijk ook niks kwalijk genomen
worden: hij moest eerst even de tijd nemen om zijn topsport-ontbijt, recept van Daan Adema, op te
eten. Vergezeld door Marius Pier en Niels Sillen haalden de dromer en de voedingsdeskundige de
laatste meerijder op. Michiel Rusch leek lichtelijk van de wap door het gezelschap dat hem ophaalde:
‘’Opende kofferbak ff!’’
Dit bleek ook aan het begin, toen Rusch de eerste grote kans om zeep hielp. Met name aangever
Willem Gootjes is hier niet blij mee: ‘’Jij gunt me geen assist, of wel?’’.
Nog voordat Daniël Mennes kon roepen ‘’Stamp die bal er in!!’’ lag hij er aan de andere kant alweer
in. Een aanvaller van Opende opende de score door keeper Rik Dagelet mooi te omspelen en binnen
te schieten.
Het veld was eerder die middag goed gekeurd,
waarschijnlijk omdat men geen zin had een
datum te prikken voor een inhaalwedstrijd.
Helpman probeerde te voetballen maar kwam
hier moeilijk aan toe op het weiland. Het was dan
ook een fout van de keeper van Opende die
Helpman in het zadel hielp. Michiel Rusch pakte
de bal af van de keeper, om hem daarna uit te
spelen en voor open(de) doel binnen te schieten.

Even later was het Camiel Buursma die weer eens bewees een neusje voor de goal te hebben: hij
stond op de goede plek na een afvallende bal en schoof de bal goed binnen. Buursma is zelfs zó
doelgericht, dat zijn voorzetten erin vliegen. Na een combinatie met Rusch liep hij diep en schoof de
bal prompt tegen de binnenkant van de paal: 1-3.
De 2-1 in de maak
De 3-1 in de maak

Intussen werden er vanuit de dug-out van de thuisploeg wat Opendeuren ingetrapt: ‘’Tandje erbij
jongens’’… ‘’Met z’n allen!.’’ Opvallend was hoe makkelijk de mannen van Opende uit de tent gelokt
waren, maar ook hoe moeilijk de scheidsrechter zijn borstzak kon vinden. Was dit wel het geval
geweest, dan had Helpman tegen 8 rode shirtjes gespeeld.
In de tweede helft maakte Buursma al snel zijn derde goal, wederom stond hij op de juist plek na een
rebound op de poging van Willem Gootjes. Die laatste wist zijn optreden op te leuken met een
schouderbal en een blinde, hoge hakbal door de lucht. Jesse Keekstra is alles behalve gecharmeerd
van dit soort nutteloze hoogstandjes: ‘’DOE EENS NORMAAL MAN!!!’’, klinkt het dan over het
sportpark inclusief korfbalzaal van Opende.
Na de 4-1 leken beide partijen er niet zoveel energie meer in te willen steken. Op ‘t ende was daar
dan toch nog een doelpunt voor Elmer Laagland, die eerder die wedstrijd niet doel kon treffen toen
hij alleen op de keeper af ging. Hij kreeg een bal van de keeper in zijn voeten, die door het slechte
veld niet weg kon werken. De bal vloog via een merkwaardige carambole net onder de lat het net in.
Een goed resultaat voor Helpman bij Opende, waar menig ploeg het nog lastig gaat krijgen. De man
van de derde helft was trouwens Marius Pier. De geruchten van Frenkie de Jong en Parijs kunnen ons
gestolen worden, Helpman is in de ban van een eventuele transfer van Pier naar Opende. ‘’Maar op
dit moment focus ik me vol op Helpman, voor de overige zaken moet je bij mijn zaakwaarnemer
Jeroen Doornbosch zijn.’’ Pier zal dan net als elke Helpernees blij zijn dat zaterdag 1 winterkampioen
is geworden. Deze eerste plek zal vanaf 9 februari verdedigd worden, de datum dat de competitie
weer vervolgd wordt na een lange winterslaap.

