De Rijnland 2 Courant
Zaterdag 3 oktober 2020
SC Rijnland 2 – DZC ’68 8 (4-0)
“Rijnland 2 pakt wederom 3 punten in
troosteloze wedstrijd tegen DZC 8”.
Op een regenachtige zaterdag namiddag mochten
de helden van Rijnland 2 aantreden tegen DZC 8.
Vanwege het Corona virus was het normaal
overvolle stadion van Rijnland vandaag leeg. De
thuisgebleven fans is echter wel veel leed aan de
ogen bespaard gebleven want het spel van beide
ploegen was niet om over naar huis te schrijven.
Na 3 minuten spelen in de eerste helft dropen de
aanwezige scouts snel af, zij hadden genoeg gezien.
Beide ploegen leken niet in staat om de bal bij een
medespeler in de voeten te plaatsen. De
belichaming van dit spelbeeld was Rijnland
middenvelder Visser, die in totaal maar liefst 86
uitstekende passes verzond naar een speler met een
verkeerde kleur shirt. Ook aanvaller Batens was
vandaag niet in topvorm. Hij had op dit natte veld
zijn zaalvoetbalschoenen aangetrokken en leek
meer bezig met niet uitglijden dan met voetballen.
Normaliter was de brilstand de meest logische en
terechte ruststand geweest. Echter besloot een
verdediger van DZC om de tv-kijkende fans toch
een doelpunt voor te schotelen. Hij raakte een
voorzet van Rijnland vol op zijn scheenbeen en liet
zijn eigen keeper kansloos (1-0). Ondanks deze
beperkte marge besloten een aantal wisselspelers
van Rijnland dat de overwinning alvast gevierd kon
worden, en zij trokken schaamteloos het eerste blik
gerstenat open in de dug-out.
Na de rust begon het iets beter te lopen bij Rijnland.
Dit leidde tot enkele grote kansen voor aanvaller
Gebert. De aanvaller faalde niet en liet nog maar
eens zien waarom hij al 20 jaar lang bekend staat
als groot talent. Hij nam zowel de 2 als de 3-0 voor
zijn rekening met een geplaatsschot en een intikker.
Echter bevestigde Gebert vlak daarna ook dat hij als
oud-talent nog veel te leren heeft. Een uitstekende
voorzet van middenvelder Muller besloot hij achter
het standbeen met de hak te schieten. Ondanks dat
hier wekelijks op hakjesavond (woensdagavond) op
wordt getraind, faalde deze poging hopeloos en viel
hoongelach hem ten deel. In de 80e minuut van de
wedstrijd konden alle thuiszittende fans eindelijk
live iets horen van de wedstrijd. Rijnland aanvaller
koolmees wilde zo graag op het scoreformulier
komen dat hij luid schreeuwde: “2e paal

godverdomme! Hierop kreeg hij de bal van
middenvelder Berendsen perfect op zijn hoofd,
maar hij verzuimde helaas om de bal in het doel te
koppen. Even later kreeg Rijnland alsnog de kans
om te scoren via een penalty nadat een DZC speler
Koolmees onderuit schoffelde in het zestien meter
gebied. Het was gezien zijn vrije trap van vorige
week, onverwachts, Verhoeven die mocht aan
aanleggen. Verhoeven die naar eigen zeggen nooit
faalt vanaf 11 meter faalde ook nu niet en bepaalde
de eindstand op 4-0 voor Rijnland.

Man of the match: Daan Gebert
Schlemiel of the match: Sjoerd Visser
In de wandelgangen:
•

•

•

“Robotgrasmaaier wederom in staking”.
Rijnland had gehoopt en verwacht dat met
de aanschaf van een robot om het gras te
maaien, de problemen omtrent lang gras
verleden tijd zouden zijn. Helaas voor de
club is de robot nu voor de derde keer in
korte tijd gaan staken. De robot, die zelf
liever Gerard genoemd wil worden, geeft
aan zijn werk pas weer te willen hervatten
als de club met betere voorwaarden komt.
“Verwarming in mijn garage, een
onregelmatigheidsvergoeding en een
stukkie waardering in ruil voor kort gras,
is dat nu teveel gevraagd?” vraagt Gerard
zich af.
“Rijnland middenvelder Sjoerd Visser
mogelijk betrokken bij omkoopschandaal”.
Een onafhankelijk onderzoeksteam van de
KNVB doet onderzoek naar de
betrokkenheid van de Chinese gokmaffia in
de wedstrijd van Rijnland tegen DZC.
Reden voor het onderzoek is het
belabberde spel van middenvelder Visser.
“Een speler van zijn kaliber die zoveel
ballen aan de tegenstander geeft, dat riekt
naar matchfixing” zei Jan Dirk van der
Zee, directeur amateurvoetbal.
“Rijnland verdediger van Workum
lanceert muziekcarrière met
debuutalbum”. Op van Workum’s eerste
album zijn onder andere de hitsingles
“Gelderland”, “het is een dag”, “’t regent
en het stormt” en per trambaan (kadeng
kadeng) te vinden. Op de vraag of van
Workum zich stoort aan het feit dat hij veel
vergeleken wordt met die andere zanger
met bril uit Brabant antwoord hij: “Tja ik
heb niet zoveel met de muziek van Guus, ik
bewandel mijn eigen weg en probeer
mensen te raken met mijn eigen originele
muziek”.

