
2016…………………… Eindelijk………………………… 

Na een aantal jaren, waarin het steeds net niet lukte, is het dit keer wel raak!!!! Team Helmond/Venlo wordt 

Nederlands kampioen bij het COVS toernooi in Groningen. Daar, in het hol van de leeuw, de plek van de 

thuisspelende titelverdediger van 2015, lukt het wel. In 2013 nog 3e, in 2014 wederom 3e, in 2015 de 2e plaats 

na strafschoppen in de finale. En nu, de ultieme revanche, wederom na een gelijkspel in de finale, worden de 

strafschoppen door Helmond/Venlo wel beter genomen dan het team van Groningen. 

 

Al vroeg gaat de bel bij mij thuis. De 1e spelers zijn al om 6.15 uur uit hun bed gekomen om zich te melden bij 

ondergetekende. Zo rond 7 uur vangen we aan voor de lange tocht van 250 km richting hoge noorden. Dit 

jaar in Groningen, alwaar titelverdediger Groningen het jaarlijks NK organiseert. Dat wordt daar goed 

aangepakt. In een accommodatie, waar iedere voetbalclub jaloers op kan zijn, wordt het toernooi gespeeld. 

Prachtig, je kijkt je ogen uit. Ook de randzaken zijn allen prima georganiseerd, complimenten voor de 

organisatie, arbitrage en alle vrijwilligers. 

Dan het toernooi. We hebben wederom een combinatie Helmond/Venlo, iets wat in de afgelopen jaren heel 

erg in goede harmonie heeft gewerkt. Toch hebben we wederom de laatste dagen te maken met afmeldingen, 

doch met 14 voetballers gaan we proberen om op een sportieve manier weer een goed resultaat neer te 

zetten. Gedurende het toernooi zien we in de tussenstand dat team Helmond/Venlo heel erg goed scoort in 

de fairplay competitie. Dat is iets waar ik als coach toch erg veel waarde aan hecht. Fair-play en respect, niet 

allen voor de tegenstander of arbitrage, maar ook voor je medespelers. 



 

De 1e poulewedstrijd spelen we tegen Deventer. Halverwege de wedstrijd gaat onze snelste speler, Maarten, 

door op rechts. Hij levert een perfecte voorzet en Geert kopt tegendraads in, over de keeper die kansloos is 

op deze mooie kopbal: 1-0 winst. Een schot van Jordy gaat net voor tijd nog rakelings naast. Helaas gaat 

Mark er met een hamstringblessure af en hebben we nog maar 2 wissels over voor de rest van het toernooi. 

De 2e wedstrijd gaat tegen de minste tegenstander van het toernooi. Zeeland komt, met alle respect, met een 

gemengd team en hebben weinig kansen. Hier spelen we onze slechtste wedstrijd van het toernooi. Na 6 

minuten een steekpass van Marco op Paul, zijn schot gaat net naast. Verder in de wedstrijd komt alles in een 

trechter voor het doel van Zeeland. Iedereen gaat het individueel proberen. We voetballen niet samen. We 

winnen wel door een doelpunt van Paul, in de kluts, met veel geluk met 1-0. 

De 3e wedstrijd spelen we tegen Alkmaar. Een te laat ingezette tackle op Maarten betekent in de 1e minuut 

een strafschop, die door Robin wordt verzilverd. Het voetbal wordt beter, we spelen nu wel samen. In de 

laatste minuut wordt Paul gevloerd en wederom gaat de bal op de stip. Nogmaals Robin: Uitslag 2-0. 

De laatste poulewedstrijd is tegen Drenthe. Wij hebben aan een gelijkspel genoeg om Groningen te ontlopen 

in de kruisfinale, doch dat is ook het doel van Drenthe. Deze pot wordt ook al snel beslist door een doelpunt in 

de 3e minuut van Geert uit een voorzet van Paul. We gaan als team steeds beter voetballen, we weten elkaar 

goed te vinden en geven weinig tot niks weg. De verdediging met Yvo, Marco, Remco en Robin staat als een 

huis. 

In de kruisfinale treffen we Enschede. Die worden 2e in de poule doordat Groningen hun beste spelers spaart 

en op reserve speelt. Wij zijn wel gewaarschuwd: deze tegenstander wint van de titelverdediger. In de 4e 

minuut is het al raak voor Helmond/Venlo. Uit een vrije trap van Remco gaat Maarten op volle snelheid achter 

de bal aan. Hij brengt de verdediger in moeilijkheden, Robin profiteert en maakt 1-0. Een minuut later krijgen 

we nog een waarschuwing van Enschede, maar de vrije trap wordt knap onschadelijk gemaakt door keeper 

Koen. De linies blijven goed intact, met middenveld van Erik, Martin, Steve en Robin. Als team maken we een 

groei door in het toernooi en worden steeds beter. 

We halen de finale en moeten het opnieuw, net als vorig jaar, opnemen tegen Groningen. We zijn er goed op 

voorbereid. Tactisch staat het elftal goed en de gevaarlijke voetballers van Groningen worden vakkundig 

uitgeschakeld. Zeker Eric speelt een berepartij tegen de sterke nummer 10 van Groningen. Die weten geen 

raad, vinden niet de juiste openingen en het spel wordt ontregelt. Als team wordt er hard gewerkt en eindigt 

de wedstrijd in 0-0. De inzet wordt beloont. Wederom zullen strafschoppen de winnaar aanwijzen. 

Als coach heb ik daar alle vertrouwen in, en ik ben niet de enigste. Keeper Koen straalt revanche gevoelens 

uit, na de verloren finale van 2015 met strafschoppen, en laat dit ook merken. Hij neemt het voortouw en 

neemt de 1e pingel nadat Groningen al de voorsprong heeft genomen. Direct daarna stopt hij de 2e met een 

katachtige reactie. En ook Robin, zijn 3e strafschop van het toernooi, faalt niet. Ook Erik scoort. Het wordt 

toch nog spannend als de 4e strafschop door de tegenstander wordt verzilverd en wij missen. Het staat weer 

gelijk. Maar dan staat Koen er weer. De 5e strafschop van Groningen wordt door hem vakkundig gestopt en 

dan is Geert er als de kippen bij om de laatste pingel te nemen. Stoïcijns loopt hij naar de bal en poeiert raak. 

Het is beslist. 

 

 



 

Het combinatieteam Helmond/Venlo wordt de terechte winnaar van de editie 2016. Geen enkel velddoelpunt 

tegen, 4 keer winst in de poule, winst in de kruisfinale en winst na strafschoppen. Zeeland wint de fair play 

cup, ondanks dat we er in de tussenstand goed bovenin bij stonden. We hebben wel degelijk ook goed 

gepresteerd in de fair-play. Helaas krijgen we tijdens de prijsuitreiking te horen dat dit tevens de laatste keer 

is dat er een 11 tegen 11 toernooi wordt gehouden. In het bestuur is er al beslist dat we verder zullen moeten 

met een 7 tegen 7 toernooi. Jammer. Het hele jaar staan mensen klaar om wedstrijden te leiden van 11 tegen 

11. Het is hun spelletje alwaar ze wekelijks plezier aan beleven. Al een aantal jaren spelen we met dit team 

een toernooi als jaarafsluiter en dat zouden we graag willen voortzetten. Tijdens de prijsuitreiking laten ook 

vele (alle) andere teams hun visie horen en die strookt niet met het voorstel. Jammer dat een bestuur niet 

luistert naar hun (actieve) leden. Een mooie dag, een lange reis terug, maar wel de cup in de tas. 

 

staand vlnr: Hans; Paul; Marco; Geert, Robin, Steve, Jordy, Erik en Albert;                            

zittend vlnr: Robin, Martin, Mark, Koen, Remco; Yvo en Maarten     

Albert Oppers 


