
De derde periode en het kampioenschap van TEC zaterdag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als koploper begonnen we aan de 3e periode. De voorsprong op nummer 2 Oranje Wit was 2 punten. 
Nummer  3 LRC stond op 9 punten achterstand. Met nog 8 wedstrijden te gaan was alles nog 
mogelijk. We hebben wedstrijden gedomineerd, wedstrijden gehad waar we het erg lastig hadden en 
zijn ook een keer weggespeeld. In deze competitie kan iedereen van iedereen winnen en met die 
gedachte gingen we elke wedstrijd in. 
 
 
 

 

 

 
7-03-2015  TEC 2 - Nivo Sparta 3 
Nivo Sparta is de ploeg met de minste tegendoelpunten in de competitie. Daarnaast is het een ploeg 
die niet veel scoort. De vorige wedstrijd werd 0-0. De strijdt ging vooral om het middenveld. Nivo dat 
achterover leunt en loert op een fout in de opbouw. Dit scenario herhaalde zich in Tiel. Met de 
wetenschap dat Oranje Wit een lastige uitwedstrijd had bij Leerdam Sport wisten we dat we alles 
moesten geven. Met veel muziek in de kleedkamer werd er omgekleed. Klik hier voor een 
sfeerimpressie. 
 
Nivo speelde zoals verwacht. Onze achterhoede kreeg veel ruimte om op te bouwen, maar zodra 
Nivo het genoeg vond kwam de druk. De grootste kansen waren voor ons. Nivo kwam echter op 
voorsprong uit een vrije trap die door de spits in één keer in de korte hoek getikt werd. Opnieuw 
waren wij meer in balbezit en uit een mooie aanval kwam de 1-1. De 1-1 stand was tevens de 
ruststand. Na rust was er niet overdreven veel spektakel. Beide teams kregen kansen, maar de 1-1 
bleef staan. Gezien het spelbeeld was de 1-1 een terechte uitslag. Waar wij de eerste helft net de 
bovenliggende partij waren, was Nivo dat in de tweede helft.  
We willen Wim de Bie, onze coach voor een dag, bedanken voor het invallen die dag! 
 
Door ons puntverlies en winst voor Oranje Wit werd de stand gelijk getrokken. Met 33 punten voor 
beide teams standen we gedeeld eerste. 
 



14-03-2015  TEC 2 - Leerdam Sport'55 2 
De laatste wedstrijd voor de tweede periode. Oranje Wit zou gezien het doelsaldo aan een punt 
genoeg hebben om de tweede periode te pakken. Voor zowel Oranje Wit als voor ons stond er een 
wedstrijd tegen een club uit Leerdam op het programma. Leerdam Sport kwam bij ons op bezoek en 
Oranje Wit ging op bezoek bij LRC. 
Leerdam Sport is een voetballende ploeg en opmerkelijk genoeg spelen we de betere wedstrijden 
tegen Leerdam Sport. Eerder dit seizoen werd er nipt met 2-3 gewonnen uit in Leerdam.  We stonden 
op het veld met duidelijke taken en deze werden goed uitgevoerd. We kwamen op voorsprong door 
een schitterende pegel van buiten de 16. Met af en toe uitstekende combinaties van beide teams 
was het een aantrekkelijk begin. Leerdam Sport kwam niet veel later op 1-1. Met veel druk vooruit 
wanneer Leerdam Sport aan de bal was lieten we ze niet te veel voetballen. Niet veel later kwamen 
we op een 2-1 voorsprong. Na een handsbal die bij het honkbal goed zou zijn voor een vangbal werd 
de 2-1 voorsprong uitgebreid door een benutte strafschop. We bleven ze onder druk zetten en dat 
leverde een aantal kansen op. Uit een corner werd de bal snoeihard op de lat geschoten en uit de 
kluts die daarna ontstond hobbelde de bal langzaam over de lijn: 4-1. Met een comfortabele 
voorsprong gingen we de rust in. Na rust leek er in het begin nog niets aan de hand. Een aantal 
kansen voor beide teams. De grootste waren echter voor ons en hadden de wedstrijd op slot moeten 
gooien. Dat deden we niet en binnen een paar minuten stond het ineens 4-3. We kregen allemaal 
een flashback en dachten aan de wedstrijd tegen HSSC waar we van een 3-0 voorsprong naar een 3-3 
gelijkspel gingen. Er ging een tandje bij en iedereen werkte zich suf om de 3 punten in Tiel te houden.  
Leerdam Sport kwam er nog enkele keren gevaarlijk uit. Na een snelle combinatie en een iets 
gelukkige afronding kwam voor ons de bevrijdende 5-3. Dit was ook direct de eindstand.  
 
Later die middag bleek dat Oranje Wit 1 punt had gepakt bij LRC. De periode was op doelsaldo voor 
Oranje Wit, maar de nummer 1 positie in de competitie was weer alleen voor ons.  36 om 34 punten. 
 
21-03-2015  WNC 3 - TEC 2 
Voor de wedstrijden tegen WNC zijn we altijd gemotiveerd. Dit komt door de kleuren van deze club 
(geel/zwart). WNC heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie en wij om kampioen te 
worden.  Wederom begonnen we scherp. WNC stond ver vooruit te verdedigen en ze zette onze 
spitsen regelmatig buitenspel. Of dit altijd correct was kan ik niet beoordelen, maar de grens was wel 
nadrukkelijk aanwezig. Een snelle wissel was noodzakelijk door een blessure van één van onze 
aanvallers. Dit bleek een gouden wissel te zijn want de invaller zorgde direct voor de 1-0 en de 2-0. 
WNC kreeg in de eerste helft één mogelijkheid(je). De grote kansen waren voor ons. Met 2-0 de rust 
in. Na de rust waren wij het die het spel maakte. Een aantal goede mogelijkheden waren er om de 
score uit te breiden en in gevaar zijn we niet echt gekomen. Een doorgebroken speler werd 
halverwege de tweede helft op 20 meter van de goal neergehaald. Een terechte vrije trap en een 
gele kaart, die misschien wel rood had moeten zijn, waren het directe gevolg. De vrije trap vloog hard 
in de netten en met de 3-0 werden ook de 3 punten veilig gesteld. Waar wij 3 punten in 
Waardenburg pakte, hield Oranje Wit 3 punten in Dordrecht.  
 
Verschil nog steeds 2 punten. 
 
28-03-2015  TEC 2 - LRC 3 
LRC boekte de laatste weken wisselende resultaten. Een 7-2 afstraffing tegen Asperen gevolgd door 
een knappe 1-1 tegen Oranje Wit en daarna een 4-5 nederlaag tegen Lekvogels.  
Het was duidelijk dat LRC niet compleet was, maar dat neemt niet weg dat er genoeg spelers zijn die 
wel kunnen voetballen. We begonnen scherp en voor we het wisten stonden we op een riante 
voorsprong. LRC kwam er bijna niet uit en stonden de hele eerste helft onder druk. We hadden met 
een hogere score de rust in kunnen gaan. De ruststand moet ik schuldig blijven. 
De tweede helft begon het zelfde als de eerste. Uiteindelijk kregen we nog twee doelpunten om de 
oren en kregen we zelf net een dubbele cijfers op het scorebord. Wat gezien de kansen wel mogelijk 



was geweest. Met een 9-2 overwinning gingen we de kleedkamer in. Weer een week dichter bij het 
mogelijke kampioenschap. Lekvogels bleek zich te ontpoppen tot een reuzendoder. Na 3 punten 
tegen LRC wisten ze Oranje Wit op een 0-0 te houden. Voor ons hield dat in dat we met nog 4 
wedstrijden te gaan een voorsprong hebben van 4 punten. Bij de 4 wedstrijden zit ook nog de directe 
confrontatie met Oranje Wit. 
 
11-04-2015  MVV'56 2 - TEC 2 
Uit spelen in Meteren is altijd spannend. Je weet niet wie en/of wat je er aan zal treffen. Een mix 
spelers, een compleet elftal, een eigen scheids of een scheids van de KNVB. Ook vandaag lieten we 
ons verrassen. Voor ons was dit een duel met grote belangen. MVV uit is altijd lastig en met Oranje 
Wit als volgende tegenstander moest er een resultaat geboekt worden. De eerste helft golfde het 
spel alle kanten op. Na goed druk zetten van een spits beging een MVV verdediger een fout en 
maakte onze spits het netjes af: 0-1. Van de 0-1 konden we niet lang genieten. Na een schot die 
prachtig in de kruising vloog werd het 1-1. Het was de middag van de mooie doelpunten want met 
een geweldig schot die onderkant lat het doel in ging kwamen we op een 1-2 voorsprong. Na slecht 
uitverdedigen van onze kant nam een MVV speler de bal vol op de pantoffel en deze ging er 
weergaloos in. Het derde schitterende doelpunt van de middag. Helaas stond het 2-2. 
De tweede helft kon alle kanten op. Na een gouden wissel kwam de 2-3 na een niet te missen kans. 
Hij werd echter niet afgemaakt op de verwachte manier, maar hij zat en daar gaat het om. Dit was 
tevens de eindstand en het vizier kon naar Oranje Wit die week erop.  
 
Ook Oranje Wit maakte geen fout. 4 punten voorsprong en nog 3 wedstrijden. 
 
18-04-2015  TEC 2 - Oranje Wit 6 
Op zaterdag 18 april stond de wedstrijd tegen Oranje Wit in de planning. Op 15 april kregen we 
echter het droevige bericht dat bestuurslid van TEC Ben de Gooier onverwacht was overleden. Uit 
respect voor Ben was het hele programma afgelast. 
De wedstrijd werd verzet naar dinsdag 28 april. 
 
25-04-2015  SC Everstein 3 - TEC 2 
Everstein, normaal een ploeg die in de top 5 mee weet te draaien. Nu staan ze stijf onderaan en zijn 
ze gedegradeerd. Voor ons staat er veel op het spel. Bij winst hebben we tegen Oranje wit genoeg 
aan een punt. Het was zelfs mogelijk om al kampioen te worden. Wanneer Wij zouden winnen en 
Oranje Wit zou verliezen tegen Nivo Sparta  zijn we kampioen. 
Het was een natte zaterdag en binnen paar minuten was iedereen kletsnat. Dit mocht de pret niet 
drukken en we gingen voor een overwinning. De beginfase was moeizaam en leverde weinig 
mogelijkheden op. Na een perfecte actie werd de bal subtiel om de keeper heen geschoven. We 
kennen het polletje van Hans van Breukelen, maar dit polletje zorgde ervoor dat de bal niet in het 
doel ging, maar er juist over. Van een zeker doelpunt naar een achterbal door een polletje een paar 
meter voor het doel. Vol ongeloof werd er gereageerd. Na een kleine omzetting liep het bij ons 
allemaal net iets vlotter en dat resulteerde meteen in doelpunten. Met een 0-3 voorsprong gingen 
we de rust in. Na de rust was het verzet gebroken en liepen we uit naar een grotere voorsprong. We 
gingen terug naar Tiel met een 1-6 overwinning. Oranje Wit had een 2-1 overwinning geboekt en 
dinsdag zou de kampioenswedstrijd zijn. 
 
28-04-2015  TEC 2 - Oranje Wit 6 
Mooier kan het bijna niet. Nummer 1 tegen nummer 2 spelend 
om het kampioenschap. Een dinsdagavond is niet ideaal, maar 
we waren compleet. Er waren ook veel supporters aanwezig en 
dat alle moet samen voor minimaal 1 punt zorgen. Zelf speelden 
we in het blauw. Bij aanvang van de wedstrijd ontstond er een 
wolk van oranje en witte rook boven het hoofdveld. 



Omdat beelden meer zeggen dan woorden kan je >> hier << klikken voor een samenvatting van de 
wedstrijd tegen Oranje Wit.  
 

 

 
02-05-2015  TEC 2 - Asperen 2 
Een wedstrijd die nergens meer goed voor was. Asperen was klaar en wij waren klaar. Toch wilden 
we winnen. De wedstrijd was niet van een wereldniveau en we kwamen zelfs met 0-2 achter. In de 
tweede helft wisten we terug te komen tot 2-2. Dit was de eindstand. We konden nu onze bus op en 
feest gaan vieren! 
 
Klik >> hier << voor een sfeerimpressie van die zaterdag. Inclusief bierdouche van de trainer! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6YFwJq422Dk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EAi-hOE2Onk&feature=youtu.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


