
TEC zaterdag 2 pakt de eerste periode 
 
Voor het vierde seizoen op rij komt TEC zaterdag 2 uit in de reserve derde klasse. Dit seizoen in een 
competitie zonder Tricht, Arkel, Rijsoord en Meerkerk maar met LRC, WNC, GVV en Nivo Sparta als 
nieuwkomers.  
 
Dit seizoen komen we goed voor de dag in een compleet nieuw outfit. Niet alleen een nieuw tenue 
maar ook de warmloop shirtjes , trainingspakken en tassen zijn nieuw. De begeleiding krijgt het langs 
de kant ook niet koud dankzij nieuwe jassen. Dit alles is mogelijk gemaakt door Recycling de Betuwe 
BV  . Namens het hele elftal en begeleiding bedankt! 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
De eerste wedstrijd van het seizoen was tegen Everstein 3. Een elftal dat al jaren in de top 5 terug te 
vinden is. Everstein stapte vorig seizoen na de twee onderlinge duels als winnaar van het veld . Na 
een snelle 0-1 in het voordeel van Everstein leek het er niet op dat we als winnaar van het veld 
zouden stappen. We hebben deze wedstrijd laten zien dat we in staat zijn om een achterstand weg te 
werken. Na 90 minuten stond er een verdiende 3-1 stand op het scorebord. De eerste 3 punten 
binnen en op naar Asperen. 
 
Met Asperen als tweede tegenstander was het niet het makkelijkste programma om de competitie 
mee te starten. Asperen, de nummer 2 van vorig seizoen had ook de eerste wedstrijd gewonnen. 
Met een vrijdagavond op Appelpop in de benen werd de wedstrijd begonnen. Na een uur stonden 
we op een comfortabele voorsprong op het kunstgras in Asperen. Het laatste gedeelte van de 
wedstrijd was vooral het conditionele verschil te merken. We stonden de laatste 20 minuten onder 
druk en moesten nog twee tegengoals incasseren. Met een 2-5 overwinning konden we terug naar 
Tiel voor een avondje Appelpop. 
 
Lekvogels kwam op 20 september op bezoek in Tiel. Met 6 uit 2 gingen we op zoek naar 9 uit 3. Met 
de wetenschap dat Lekvogels de week ervoor bij MVV'58 met 1-4 had gewonnen werd er niet 
makkelijk gedacht over deze wedstrijd.  In Meteren is het namelijk altijd lastig voetballen. Het was 
niet de meest makkelijke wedstrijd maar de 9 uit 3 werd werkelijkheid dankzij een 3-1 overwinning.  
Positief punt na de wedstrijd was dat er elke wedstrijd minimaal 3 keer gescoord werd maar minder 
positief was dat de 0 nog niet gehouden was na 3 wedstrijden.  
 
Na drie overwinningen tegen op papier twee sterke tegenstanders mochten we ons opmaken voor 
een belangrijk duel. Leerdam Sport'55 (nummer 3 van vorig seizoen) is altijd een voetballende ploeg 
geweest en onze duels zijn altijd beladen. Leerdam Sport stond op dat moment 2 punten achter op 
LRC en ons. Voor ons was dit een belangrijke wedstrijd omdat we Leerdam Sport zien als een 
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concurrent voor de bovenste plaatsen. Dat het niet makkelijk zou worden wisten we. Dat we na 25 
minuten met 2-0 achter stonden zorgde voor een middag bikkelen op het veld. De aansluitingstreffer 
die kwam nog voor de rust. Ook de 2-2 wisten we voor de rust nog te vinden. Na de rust stonden we 
een stuk beter en waren er voor beide teams kansen op de 3-2. Een kwartier voor tijd was het na een 
lange uittrap van de keeper en een kleine inschattingsfout van een verdediger van Leerdam toch TEC 
dat op een 2-3 voorsprong kwam.  Deze voorsprong wisten we door compacter te gaan spelen vast te 
houden. Een overwinning waar een gelijkspel, gezien het wedstrijdbeeld, misschien terecht was 
geweest.  John Snerthorst kreeg na de wedstrijd complimenten van alles en iedereen. 
Onder druk van een aantal fanatieke supporters van Leerdam Sport heeft John een 
top wedstrijd gevlagd. Hierbij willen we een oproep doen aan alle supporters van 
Leerdam Sport om elke wedstrijd plaats te nemen achter onze vlagger. Het lijkt erop 
dat John onder druk het beste uit zichzelf weet te halen! Op de (kleine) foto is te zien 
dat John het hek goed in de gaten houdt tijdens een wedstrijd. Hij kijkt reikhalzend uit 
naar de komst van zijn fans. 
 
Na 4 wedstrijden zijn het TEC en LRC die 5 punten los staan op de nummer 3 Leerdam Sport'55. De 
eerste periode lijkt een strijdt tussen de club uit Tiel en de club(s) uit Leerdam te worden. 
 
Op 4 oktober naar Hei en Boeicop, toeval of niet? Hei en Boeicop, een plek waar we nog nooit wisten 
te winnen en waar het altijd lastig is om het net te vinden. Een fysiek spelende ploeg die goed 
gebruik weet te maken van het thuisvoordeel. Na een half uur gewacht te hebben kon de wedstrijd 
beginnen. Na een snelle 0-1 leek het een goede middag te worden. In een mum van tijd stond het 
echter 1-1 en gingen we mee in het spel van HSSC. Iets waar we vaker last van hebben en we ons ook 
mee in de problemen kunnen brengen.  Met 2-2 in de rust leek er nog niet veel aan de hand. 
Helemaal niet toen we vlak na rust de 2-3 wisten te maken. Maar daarna waren we alles kwijt en 
kregen we een gigantisch pak slaag. Na 90 minuten, een hoop frustratie en gezeik stond er een 6-3 
stand op het bord. Een leerzame middag en we stonden weer met beide benen op de grond. Omdat 
LRC geen fout maakte stonden we op de tweede plek. Drie punten achter LRC en 2 punten voor op 
Leerdam Sport met de wetenschap dat deze twee ploegen uit Leerdam de week erop in Leerdam (je 
zou het niet verwachten) tegen elkaar zouden spelen.  
 
Waar in Leerdam een topper gespeeld werd namen wij het thuis op tegen GVV. Met één punt was 
GVV de drager van de rode lantaarn.  We begonnen deze wedstrijd met een gelegenheidskeeper. 
GVV speelde niet slecht en we waren zoekende naar de beste manier van spelen. Met een 2-0 
voorsprong zochten we de kleedkamers op. Een enkele omschakeling zorgde ervoor dat we na rust 
beter in de wedstrijd kwamen en al snel liep de voorsprong uit.  Met een 6-0 overwinning werd er 
voor het eerst dit seizoen de 0 gehouden. En dat met een gelegenheidskeeper op doel! Jeroen 
keepte een prima wedstrijd en pakte nog een paar aardige ballen. Na de 1-0 overwinning van 
Leerdam Sport op LRC stonden we weer gelijk met LRC. Meteen kwam het besef dat we tijdens deze 
wedstrijd aan ons doelsaldo hadden moeten werken. Een 10-0 eindstand was gezien de tweede helft 
mogelijk geweest. Een les voor ons als team om als team de score uit te blijven breiden omdat 
doelsaldo weleens belangrijk zou kunnen zijn. 
 
Met nog twee wedstrijden te gaan voor de eerste periode gingen we op bezoek bij Nivo Sparta. Een 
team dat niet te onderschatten is en dat was te merken. Al voor de wedstrijd bleek dat Nivo Sparta 
het serieus aan pakte. Even het veld op? Nee dat zat er niet in. Twee mooie rijen, aanvoerders achter 
de scheids en met de Champions League tune uit de speakers leek het wel alsof we in de Kuip, oh 
wacht... Arena liepen! De rookmachine was waarschijnlijk uit tactisch oogpunt neergezet door Nivo 
Sparta. Door de rook zouden enkele spelers bijna de enkels verzwikken omdat er verhogingen waren 
die niet te zien waren. Misschien schokkender was om te zien dat onze eigen trainer een 
reclamebord had langs het hoofdveld van Nivo Sparta! Zie onderstaande foto voor een 
sfeerimpressie en het schokkende reclamebord (geluid ontbreekt bij de foto, onze excuses hiervoor). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een wat aparte en onwennige opkomst kon er eindelijk gevoetbald worden. De wedstrijd was 
minder indrukwekkend dat de opkomst. Waar Nivo Sparta in de eerste helft vooral gevaarlijk was uit 
corners was er van onze kant weinig spektakel. In de tweede helft waren er aan beide kanten goede 
kansen maar niemand wist het net te vinden. Na de wedstrijd stond er nog steeds een brilstand op 
het scorebord, 0-0. Voor de tweede keer de 0 gehouden maar voor het eerst ook de 0 voorin 
gehouden. 
 
LRC wist deze week wel te winnen en met nog één wedstrijd te gaan was het LRC met de beste 
papieren voor de eerste periode. Met een thuiswedstrijd tegen WNC voor ons en voor LRC de 
uitwedstrijd naar Lekvogels lijkt het al beslist. Maar we weten.... de bal is rond. 
 
WNC haalt altijd het beste in ons naar boven. Dit komt waarschijnlijk door de clubkleuren van WNC, 
namelijk geel met zwarte  strepen..... De eerste wedstrijd voor ons op het nieuwe kunstgras waar 
bewust voor gekozen was deze week. Na een onwennig begin (niet voor de eerste keer dit seizoen) 
kwamen we wel op een 1-0 voorsprong. Waar WNC er af en toe goed uit leek te komen was er maar 
één echt grote kans voor WNC. Uit een corner kopte de kleinste man van het veld op de lat. De bal 
kwam voor de voeten van een TEC speler terecht en die kon de bal van de lijn halen. In de rust werd 
nog eens duidelijk gemaakt dat een 1-0 overwinning niet genoeg zou 
zijn om een eventuele periodetitel te winnen. Er moest dus nog 
gescoord worden. Dankzij een benutte strafschop werd het 2-0. Tijdens 
het protesteren bij de scheids werd er een speler van WNC afgestuurd. 
Dit maakte het voetballen voor ons makkelijker en zijn we geen 
moment meer in gevaar gekomen.  Na een mooie aanval werd het nog 
3-0. Omdat de wedstrijd in Lexmond een half uur later was begonnen 
werd het wachten. Na een belletje naar Lekvogels kregen we te horen 
dat het 2-2 was geworden. Dat zou inhouden dat de eerste periode een feit zou zijn. Om niet direct 

te gaan juichen en springen hebben we 
gewacht op de officiële stand van de KNVB. Na 
lang wachten stond het erop, 2-2! De eerste 
periode is binnen en dat was te merken in de 
kantine!  Volgende week wacht de kraker in 
Leerdam en één ding is zeker. In deze 
competitie kan iedereen van iedereen winnen. 
De eerste periode smaakt zeker naar meer! 


