
De tweede periode van TEC zaterdag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de eerste periode, die op doelsaldo werd gewonnen van LRC gingen we de tweede periode in als 
koploper. De eerste wedstrijd van de tweede periode was uitgerekend tegen LRC. Een week eerder 
kreeg LRC in de blessuretijd de 2-2 tegen en verloor door dat late doelpunt de eerste periode.  
De resultaten van TEC zaterdag 2 in de tweede periode, het resterende programma en een aantal 
feitjes van en over TEC Zaterdag 2 zijn te lezen in dit verslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-11-2014  LRC 4 - TEC 2 
Een week na het winnen van de eerste periode gingen we op bezoek bij LRC. Qua punten stonden we 
gelijk en het zou ons niet verbazen dat LRC extra gemotiveerd zou zijn na het verliezen van de eerste 
periode. We maakten onze borst nat en begonnen aan de topper van de week tussen de nummers 1 
en 2 op de ranglijst. Op een zwaar veld merkten we al snel dat LRC niet van plan was het spel te 
maken. Ingraven en er af en toe snel uit komen leek het plan van LRC. De wedstrijd werd vooral op 
het middenveld gespeeld. Kansen waren er in de eerste helft niet voor LRC. Wel was er een doelpunt. 
Uit een vrije trap van net buiten de 16 kwam, geheel tegen de verhouding in de 1-0. Het was geen 
fraaie vrije trap, maar het rollertje hobbelde zo de hoek in. LRC verdedigde uitstekend. Toch waren 
we in staat om kansen te creëren. Deze werden echter niet benut en gingen we met 1-0 de rust in. 
Na de rust bleven we zoeken naar de 1-1. Die kwam uiteindelijk. LRC kwam er sporadisch uit. De 
wedstrijd werd door ons gemaakt maar LRC stond nog steeds met een solide verdediging. In de 
laatste minuut herhaalde voor LRC het doemscenario. We maakten de 1-2 en de ontlading was 
enorm. LRC verloor opnieuw punten door doelpunten in de laatste minuut. Voor ons betekende de 
overwinning dat we 3 punten los kwamen van de nummer 2. 
 
 
 



22-11-2014 TEC 2  - MVV'58 2 
Over de wedstrijden tegen MVV'58 wordt vaak nog lang gesproken. Zo ook over de bekerwedstrijd 
die we eerder dit seizoen in Meteren hebben gespeeld. Dit keer kwamen ze naar Tiel. Al snel 
merkten we dat er een aantal "toonaangevende" spelers niet aanwezig waren bij de tegenstander. 
Deze spelers zullen er in Meteren waarschijnlijk wel weer bij zijn en dat zal dan ook een wedstrijd 
worden met meer spanning dan de wedstrijd op De Lok. In een wedstrijd waar we de bovenliggende 
partij waren werd 7 keer gescoord. De einduitslag was 6-1 in ons voordeel. Een verdiende 
overwinning in een eenzijdige wedstrijd.  Na wederom een nederlaag van LRC stonden we 6 punten 
voor op LRC. De tweede plek  was ondertussen voor Oranje Wit met 4 punten achterstand op ons. 
 
De week erop stond er voor de tweede keer in drie weken een wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 
van de competitie op het programma. 
 
29-11-2014 Oranje Wit 6- TEC 2 
4 punten voorsprong en voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Zelf waren we niet compleet. 
Gelukkig hebben we een brede selectie en konden we alsnog met genoeg spelers richting Dordt. De 
wedstrijd verliep niet zoals we hadden gewild. Al snel bleek dat we niet bij machte waren om het 
Oranje Wit erg lang lastig te maken. Na een redelijk begin zakten we steeds verder weg. Na een 
omstreden doelpunt (een voorzet die bij volleybal niet misstaan had) was ons verzet gebroken. We 
maakten niks meer klaar en Oranje Wit kon de wedstrijd uiteindelijk lekker uit spelen. We kwamen er 
niet meer aan te pas en zochten na het laatste fluitsignaal met een 4-1 nederlaag de kleedkamer op. 
Waar de weken ervoor de overwinningen verdiend waren. Verdienden we deze wedstrijd de 
nederlaag. 
Na de wedstrijd werd duidelijk dat Oranje Wit een prima kantine heeft. Lekker druk, lekker biertje en 
live muziek. Met een spreekwoordelijke kater en nog maar 1 punt voorsprong gingen we terug naar 
Tiel. 
 
6-11-2014 Lekvogels 2 - TEC 2 
De laatste wedstrijd voor de winterstop was de uitwedstrijd in Lexmond. De thuiswedstrijd tegen 
Lekvogels eindigde in een 3-1 overwinning. De druk voor de wedstrijd was hoog. Zo hoog dat de 
broek bij een zeker iemand vol zat. Dat de spanning zo hoog was bleek niet onterecht te zijn. Tijdens 
een onzeker begin kwamen we een aantal keer goed weg. Zelf wisten we ook kansen te creëren maar 
niet direct te benutten. De eerste helft leverde stof tot nadenken op. In de tweede helft kwamen we 
beter voor de dag en liepen we uit naar een comfortabele 1-3 voorsprong. Uiteindelijk speelden we 
de wedstrijd uit zonder nog in grote problemen te komen. Waar we vorige week met 4-1 verloren, 
wisten we nu een 1-4 overwinning te boeken.  Oranje Wit maakte geen fout en bleef op 1 punt 
achterstand.  
 
7-02-2015 TEC 2 - Leerdamsport'55 2 
Na de winterstop stond er meteen een kraker op het programma. We konden direct beginnen met 
een thuiswedstrijd tegen het altijd sterke Leerdamsport. Deze wedstrijd werd echter, net als alle 
andere wedstrijden in de competitie afgelast.  
 
Op 14 maart zal de gehele ronde ingehaald worden. 
 
21-02-2015 TEC 2 - HSSC'61 3 
Na een 6-3 nederlaag uit bij HSSC'61 waren we uit op revanche. Beide ploegen begonnen met veel 
(noodgedwongen) wijzigingen. Dit viel ons op, maar de tegenstander viel dat ook op. Na het eerste 
fluitsignaal bleek dat we de bovenliggende partij waren. HSSC'61 liet ons komen en zette pas druk 
vanaf de middenlijn. Het tempo lag aan onze kant niet altijd hoog genoeg. Kansen waren er echter 
genoeg.  Een aantal 1 op1 momenten werden niet afgemaakt en een andere bal kwam op de paal. 
Uiteindelijk wisten we na een mooie aanval op een 1-0 voorsprong te komen. HSSC'61 kreeg één 



grote kans na een te korte terugspeelbal van onze kant. Ditmaal was het aan onze keeper om in een 
1op1 situatie uit te blinken. Dit deed hij ook en met een 1-0 stand gingen we de rust in.  
Na de rust kwamen we snel op een 2-0 voorsprong. Ook de 3-0 volgde snel en er leek geen vuiltje 
aan de lucht. HSSC'61 ging aanvallender spelen en wij bleven dat ook doen. Er kwamen 
mogelijkheden voor HSSC'61 die in het begin nog niet afgemaakt werden. De druk op onze 
achterhoede bleef en we konden ons er niet onderuit voetballen. We begonnen tegen onszelf te 
voetballen en hadden geen antwoord op de aanhoudende druk. Een enkele keer kwamen we er 
gevaarlijk uit. Deze momenten werden afgefloten vanwege buitenspel. Of dit elke keer terecht was 
laten we in het midden. Een feit is wel dat HSSC'61 een grensrechter heeft die punten kan pakken. In 
dit geval werd het één punt. Na de 3-1 wisten we ons geen raad en rook HSSC'61 bloed. Dit loonde 
voor HSSC'61. De 3-2 en de 3-3 vielen net zo snel als dat wij de 2 en 3-0 maakte. Kenmerkend was de 
opmerking van een speler van HSSC'61: "De scheids heeft het niet zo op jullie ofwel?". De scheids 
was niet beslissend in deze wedstrijd. We hebben alles aan onszelf te danken, laat ik daar maar mee 
beginnen. We kunnen echter niet ontkennen dat de scheids nadrukkelijk aanwezig was. Ik laat in het 
midden of dit positief of negatief was. Uiteindelijk waren we blij met het laatste fluitsignaal. 
Wanneer de wedstrijd 5 minuten langer had geduurd hadden we met lege handen gestaan. Na dit 
gelijke spel en een overwinning van Oranje Wit waren de rollen omgedraaid. Oranje Wit stond nu 
boven ons met 1 punt voorsprong.  
 
Op zondag waren er een aantal teleurgestelde mensen in de TEC kantine te vinden. De braadworsten 
waren uitverkocht en hier baalden ze van. De spelers van HSSC'61 waren hier verantwoordelijk voor. 
Ze lieten voor, tijdens en ook zeker na de wedstrijd blijken dat ze groot fan zijn van de braadworsten 
uit de TEC keuken. Dit hebben ze op zondag gemerkt. De kantinebeheerder zal volgend seizoen, 
indien we nog in de zelfde competitie zitten, zorgen voor extra braadworsten in het weekend dat 
HSSC'61 3 naar Tiel komt. 
 
28-02-2015 GVV 2 - TEC 2 
Na een teleurstellend resultaat vorige week moest er nu gewoon weer gewonnen worden. Dat 
gewoon winnen bleek echter niet zo gewoon. GVV was de beter voetballende ploeg. Na een 
afzwaaiend schot die op het hoofd van een TEC speler kwam, kwamen we wel op een 0-1 
voorsprong. Uit een vrije trap was GVV dreigend geweest, maar onze keeper tikte deze vrije trap 
uitstekend uit de hoek. Over en weer waren er kansen maar er werd niet gescoord. Tot het moment 
dat er over de linkerkant een prima voorzet kwam van de rechtsbuiten van GVV. Met een prima 
kopbal kopte GVV de 1-1 binnen. Dit was tevens de ruststand. 
Na rust kregen we iets meer grip op de wedstrijd. Grote kansen waren er aan beide kanten niet. Door 
een samenloop van ongelukkige omstandigheden kwamen we met nog 30 minuten te spelen met 10 
man te staan. Op dat moment wisten we één ding zeker. Mouwen omhoog en bikkelen. We zijn een 
team dat aardig kan voetballen maar wanneer dat er niet uit komt kunnen we ook bikkelen. Dit 
hebben we vorige week niet gedaan. GVV was met een man meer weer de bovenliggende partij. Echt 
grote kansen leverde dit niet op voor GVV. Zelf kwamen we er een enkele keer snel uit, heel dreigend 
werden we echter niet. De druk bleef aanhouden en als we op dat moment konden tekenen voor 
een 1-1 eindstand hadden we dat waarschijnlijk gedaan. Het onmogelijke gebeurde. Na een snel 
genomen vrije trap wisten we de 1-2 te maken. Wat we vorige week nalieten deden we dit keer wel. 
We werkten er met z'n allen voor. Verdedigende taken eerst en laat de tegenstander het spel maar 
maken. Het was nog billenknijpen maar door hard werken en het besef dat we op balbezit moesten 
gaan spelen trokken we de overwinning over de streep. Oranje Wit speelde thuis tegen Asperen. Er 
werd niet gerekend op puntverlies voor Oranje Wit maar later die middag bleek dat Asperen uit bij 
Oranje Wit een 1-2 overwinning had geboekt. De rollen waren weer omgedraaid en we staan nu 2 
punten los van Oranje Wit. 
 
 
 



 
Op dit moment lijkt het erop dat de titelstrijd tussen TEC en Oranje Wit zal gaan. Zeker weten doen 
we het nooit en het is al vaker gebleken dat in deze competitie iedereen van iedereen kan winnen.  
 
De laatste wedstrijdronde van de tweede periode zal op 14 maart gespeeld worden. Er doen nog een 
aantal ploegen mee voor de tweede periode. Oranje Wit heeft uit bij LRC genoeg aan een gelijkspel. 
Bij puntverlies bij MVV'58 en Nivo Sparta wint Oranje Wit sowieso de tweede periode. Voor ons is 
het geen doel meer om een periode te pakken. Wel gaan we voor het kampioenschap en het is een 
feit dat als je eerste eindigt in alle drie de periodes, je ook kampioen wordt. 
 
Tussenstand 2e periode: 
 
 
 
 
Aanstaande zaterdag staat voor ons de thuiswedstrijd tegen Nivo Sparta op het programma. Oranje 
Wit gaat uit naar Leerdam Sport en LRC heeft een uitwedstrijd naar Asperen die op het moment in 
een winning mood zijn. Voor de top 3 wordt het wederom een boeiend weekend. Gaat het stuivertje 
wisselen door of blijven de verschillen hetzelfde? Speciaal voor de ontknoping van de competitie 
zullen de wedstrijden van TEC Zaterdag 2 gratis te bezoeken zijn op sportpark De Lok. Iedereen is van 
harte welkom voor, tijdens en na deze wedstrijden. 
 

 
 



Het resterende programma van TEC zaterdag 2 en naaste concurrent Oranje Wit 6: 
 

Datum TEC Oranje Wit 

7 maart TEC 2 - Nivo Sparta 3 Leerdam Sport'55 2 - Oranje Wit 6 

14 maart TEC 2  - Leerdam Sport'55 2 LRC 4 - Oranje Wit 6 

21 maart WNC 3 - TEC 2 Oranje Wit 6 - MVV'58 2 

28 maart TEC 2 - LRC 4 Lekvogels 2 - Oranje Wit 6 

11 april MVV'58 2 -  TEC 2 Oranje Wit 6 - HSSC'61 3 

18 april TEC 2 - Oranje Wit 6 TEC 2 - Oranje Wit 6 

25 april SC Everstein 3  - TEC 2 Oranje Wit 6 - Nivo Sparta 3 

2 mei TEC 2 - Asperen 2 GVV 2 - Oranje Wit 6 

 
Een voorspelling durf ik niet te geven. Een feit is wel dat wij 5x thuis en 3x uit moeten. Oranje wit 
moet 3x thuis en 5x uit. De huidige nummers 2, 3, 4 en 5 op bezoek komen bij ons, terwijl Oranje Wit 
uit moet naar de nummers 1, 3 en 5. De nummer 3 komt op bezoek bij Oranje Wit.  
 
Feitjes van en over TEC zaterdag 2: 
 
- TEC 2 scoort gemiddeld 3.1 keer per wedstrijd. Met 44 doelpunten voor de meest scorende ploeg in 
de competitie. 
 
- TEC 2 krijgt gemiddeld 1,6 doelpunt per wedstrijd tegen (23 totaal). Opmerkelijk is dat HSSC'61 3 er 
in twee wedstrijden 9 wist te scoren (bijna 1/3 van alle doelpunten tegen). 
 
- TEC 2 heeft 10 verliespunten waarvan 5 tegen HSSC'61 3. Daarmee is HSSC'61 3 de 'angstgegner' 
van TEC 2. 
 
- De oudste speler (46) van TEC 2 is tevens de fitste speler. 
 
- We op het veld bijna net zo goed zijn als met FIFA'15 
 
- We op donderdag langer in de kantine zitten dan dat we op het veld staan. 
 
- We al 3 verschillende keepers in het doel hebben gehad. 
 
- JP nog geen minuut gemist heeft, wel is hij zijn broekje kwijt! 
 
- Menno altijd even komt kijken. 
 
- We tijdens de derde helft net zo fanatiek zijn als de eerste en de tweede helft. 
 
- Dat de spelers van TEC 2 zo aan het fokken zijn dat er over 20 jaar een nieuwe zaterdag 2 is met 
hetzelfde DNA als de spelers van nu. 
 
- Er regelmatig kaart- en darttoernooien georganiseerd worden waar iedereen welkom is! 
 
- Dat we altijd sponsoren kunnen gebruiken voor nieuwe ballen of voor het kampioensfeest (als dat 
er komt!?). 
 
 


