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Schalkaar- ABS de topper
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Aansluitíng
Enkele minutên na de rust kreeg
ABS, door een doelpunt van Bert
Prins, aansluiting (Èl) en zag het
ernaar uit dat de bezoekers er nog
een geliJk spel ult zouden slepen.

Het tegendeel was waar. Freddy
Jansen kopte in de tiende minuut
na de rust rakelings over en dat was
eigenlijk het keerpunt van de span-
nende wedstrlid. Í'reddy Jansen
bleefvoorin hangen en werd defen-
sief onvoldoende overge4omen.
Het open gat, dat nu in de ABS,ver-
dediging was gevallen, werd keurig
door Schalkhaar opgevuld.
Schalkhaar beschikt namelijk over
een snelle ploeg en ook over enkele
spelers, die een neus voor kansjes
hebben. In de laptste tien minuten
joee Schalkhaad als een "razende
Roel" dooi de ABS-defensie en
scoorde niet minder dan zes doel.
punten. De thritrler eindigde voor
ABS in een drama: 8-1.

De opstellingen waren:

SCHALKHAAR: Haatme, Veltmm, Span,
Eikenhorst, Ilullegie, Tommy Achtereekte,
Aamink, Cerild HuUegie, Schintz, Vroklage
en Kot (invaller Wim Achterekte).

ABS: Brink, Esmetjer, Jilseê, Bolink, Riet-
mm, Zomer, JanseÍi, Johnny Rietman, Brons-
vmrt, Kolkman m Prins.
Scheidsfmhten Nijkamp en toeschouwers:
t240.
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(Door Wil van der Plas)

SCHALKHAAR - De ruim duizend toe-
schourvers, die naar de "openluchtvoorstel-
tingf'Schalkhaar-ABS op het sportpark De
Ifiijtenhorst waren g:ekomen hebben vololt
kunnen genieten. Hun daalder entree, was
minstens drie keer zoveel waard. Schalk-
haar-ABS rrerd een ongekend spannende
thriller, die pas in de slotfase de ontknoping
kreeg.

Voor de Bathmensc bezoekers werd het een regelrechte
drama: Schalkhaar won overtuigend met'8-1. De
hoofdrollen in deze ontmoeting waren voor de SVS-
spelers Vroklage, Schintz, Jan en Gerard Hullegie, en
invaller lVlm Achtereekte, die voor de acht op het
scorebord zorgde, en het bijrolletje was voor ABS-spits
Bert Prins, die het enge ABSdoelpunt scoorde.

Topscorer in het doelpuntenfestijn was de Schalkhaar-
speler Vroklage, die met drie doelpunteh de ABS-ploeg
enkele harde klappen uiideelde.- Ook Johan Schintà
deed zijn duit in het zakje en was met twee doelpunten
goed op dreef. ABS stond machteloos en werd totaal
overklast.
Het venijg zat echterin het slot van de streekderby.
Aanvankelfk zag het er niet naar uit dat ABS met deie
hoge score zou worden weggespeeld. Integendeel, want
in de eerste helft was ABS zelfs de betere ploeg. 
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Met fris en aanvallend spel werd Schalkhaar regelmatig
onder druk gezet. Vooral het frivole spel van Allert
Kolkrnan, broervan ex-GA Eagles-speler Bart Kolkman,
was een lust voor het oog en tegelijkertijd een obsessie
voor de Schalkhaarse defensie. Ondanks het ABS over-
wicht kwam Schalkhaar voor de rust toch op een
comfcirtabele 2-0 voorsproág. Jan Hullegie benutte een
strafschop en Johan Schintz proÍiteerdè direct daarna
van een fout van ABS-doelman Beer Brink. De Bath-
.me+se,ploeg liet zich door deze onverwachte en onver-
diénde achterstand niet intimideren en bleef aanvallend
de gevaarlijkste ploeg.
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Vroklage, leunendopdeABs-vetdediger, kopt debalophetdoel van Brink Jahn Flietnan, met de borst vooruit, volgt
het duel op de voet.


