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Enkele weken geleden kon u in deze krant lezen dat het
gedaan is met voetbal bii Ven W uit Maaseik. De club zou

ofÍicieel ophouden te bestaan. Maar dat geldt allerminst
voor de veteranenploeg van Ven VV. Wij zochten een
nieuwe thuishaven in Neeroeteren en spelen met volle
moed verder. Zaterdag 23 maart werd een opmerkeliike
bladz'rjde geschreven in het gouden boek van de Veteranen
Ven w.

We speelden een thuiswed-
strijd tègen FC ear-rberg
een tegenstander die een
veel jongere ploeg opstelt
dan wij, en lvaar we dan ook
geregeld met zware cijfers
van verliezen. Dit keer be-
loofde het niet anders te
worden. Tijdens de eerste
hellt werden we constant
onder de voet gelopen,
maar we slaagden erin om
elke dreiging af te weren.
Onze doelman Vy'out bleef
bovendien onverslaanbaar.
Op de tegenaanval kregen
we zelfs twee open kansen,
maar die verkwanselden we
deskundig. De 0-0 stand bij
de rust was al bij al zeer ge-
vleid en onverhoopt.

Joker
We startten de tweede helft
met eeD aangepaste opstel-
ling, waarbij we zells beroep
moesten doen op Joë, onze
76-jarige spits. Het spel ver-
liep iets evenwichtiger dan

in de eerste helft, maar Cau-
herg eiste toch meestal de
bal op en drukte ons gere-
geld terug. Tot het rnagi-
sche moment aarrbrak: bij
een zeldzame tegenaanval
kreeg Joë de bai centraal
toegespeeld, hU opende
breed naar Raf. Die scha-
kelde zijn mannetje uit en
srreed vanop links nlar bin-
nen en school de bal op-
nieuw naar het centrum,
recht in de voeten van die-
zellde Joë die zich niet be-
dacht en overhoeks binnen-
legde. Ongeloof en conster-
natie bij onze
tegenstanders, eulbrie bij de
onzen. Onzejoker deed het
toch maar! Op zijn gezegen-
de leeftijd van 76 jaar liet hij
de jonkic's r an Caubergzien
wat plaatsing en balgevoel
betekenen. Na zo'n gebeu-
ren doet het vervolg vatr de
wedstrijd er niet meer toe.
Of toch: Cauberg kon snel
gelijkmaken op strafschop.

rvaardoor we het toch weer
benauwd kregen. Vijf minu-
ten voor affluiten, viel onze
laatste man uit, die tot dan
de verdediging magistraal
had gedirigeerd. Even was
er paniek omwille van deze
aderlating, maar dat werd
onmiddellijk gevolgd door
een gerveldige uitbraak van
onze rechterspits Bert. Hij
,lam de bal aardig mee,
hield stevig zijn mair al,
k',vam vanop de flarrk naal
binnen en knalde dan on-
houdbaar laag aan de verste
paal binnen. Een wereld-
goallEven later werd aflge-
Íloten en kon ons feest be-
ginnen.
Voor sommigen heeft dat

tot in de kleine uurtjes ge-
duurd. En Joë kreeg een
ovatie bij het betreden van
de kantine. Ook onze tegen-
strevers gaven zeer sportief
bhjk -van hun bewotrderirrg
voor zo'n prestatie. We mo-
gen stellen dat onze hele ve-
teranenploeg een dikke
pluim verdient voor de ge-
weldige inzet die iedereen
heeft getoond, met dit on-
veruvachte resultaat voor
gevolg. Onze helden van za-
terdag waren: Wout, Steve,
Maarlcn, Brecht. Luc.
Winr, Ward. Paul. Joë. Je-

roen, Raf, Johnny, Kris en
Bert. Opgetekend door een

objectieve waarnemer die
nu stramme spieren heeft.


