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DERDE KLASSE B Marcel Aitjdag tekent tegen OVCS voor enige treffer

Langeberg boekt eerste zege
door Ivo van Luxemborg
BRUNSSUM – In de vierde speelron-

de kon Langeberg de eerste overwinning vieren. Tegen het eveneens laaggeklasseerde OVCS werd
het 1-0 voor de Brunssumse ploeg
door een treffer van Marcel Aitjdag.
Voorafgaand aan het staartduel
had Langeberg één punt meer dan
de bezoekers uit Sittard. Trainer
van de thuisclub, Mike Zwartjes,
was niet tevreden over de competitiestart die slechts twee punten opleverde. De coach keerde afgelopen
zomer terug bij de club waar hij
eerder al vier seizoenen actief was.
,,Er zijn veel wisselingen binnen
het team geweest waardoor er nog
weinig vastigheden zijn. We zullen
moeten beginnen met keihard werken”, zei Zwartjes een half uur
voor de wedstrijd.

De boodschap van de trainer
kwam in eerste instantie niet aan
bij zijn spelers. ,,Het gaat veel te
makkelijk”, riep Zwartjes vanaf de
zijlijn. OVCS combineerde naar hartelust en zette Langeberg op eigen
helft vast. Treffers bleven uit, waardoor de thuisclub halverwege de
eerste helft de kans kreeg beter in
de wedstrijd te komen.
Na rust waren er kansen voor
beide doelen. Voor Langeberg
schoot Marcel Aitjdag in kansrijke
positie te zacht in, waardoor
OVCS-doelman Tim Paulussen eenvoudig redding kon brengen. Aan
de andere kant raakte Bob Joosten
de bal in vrijstaande positie helemaal verkeerd.
Naarmate de tweede helft vorderde, werd duidelijk dat de ploeg die
als eerste zou scoren met de overwinning aan de haal zou gaan. Het

was Aitjdag die een kwartier voor
tijd van dichtbij Paulussen nu wel
kon passeren: 1-0.
Met veel strijdlust bleef Langeberg in de resterende speeltijd op
de been. Nick Raven verrichtte nog
een belangrijke redding door een
schot van Joosten tot hoekschop te
verwerken. Ver in blessuretijd
mocht OVCS op de rand van het
strafschopgebied nog een vrije trap
nemen die door Jorn Koehoorn
hard naast werd geschoten.
De opluchting bij Langeberg was
groot na het laatste fluitsignaal van
scheidsrechter Linders. ,,Dit hadden we nodig”, zei aanvoerder
Bram Senczuk. ,,We zijn nog zoekende met een grotendeels nieuw
team en een nieuwe trainer. Het
was een gelijkopgaande wedstrijd,
die we gelukkig hebben kunnen
winnen.’’

