
AGSV begint aan de tweede seizoenshelft 

Op zaterdag 13 januari werd met wisselende zin begonnen aan de voorbereiding op het tweede deel van het seizoen. 
We konden kiezen tussen een oefenpotje tegen de Hoppers 2 of de duinen in waar we onverwachte tegenstanders 
tegen konden komen.  

Het werd dus het laatste en dit werd een succes, want wie kan thuis vertellen dat hij ooit een wedstrijd met of tegen een 
paard heeft gespeeld? Uiteindelijk bleek het paard op conditie te worden afgetroefd, blauw wist uiteindelijk met de eer 

te gaan strijken. Maar voor het zover was, stond een duin- 
en bergloop op het programma.  

Was de duinloop nog een gezamenlijk gemoedelijk loopje, 
dat was bij de bergloop wel anders. Er werd gestreden voor 
elke meter en er zijn zelfs verhalen dat de aanvoerder niet 
helemaal het goede voorbeeld heeft gegeven om de 
eindstreep te halen (of juist wel, alles is geoorloofd om 
uiteindelijk de overwinning binnen te slepen?). 

Het was uiteindelijk Floris die met de eer ging strijken, met 
een toch wel verrassende Joost die hem kort op zijn hielen 
zat. Daarna druppelde de moegestreden overige helden een voor een 
binnen. Respect voor Ron die de slopende bergrun met zijn 105 kilo ook wist 

af te ronden en slechts een minuutje na de 
winnaar binnen kwam. 

Uitgeteld kon aan water en krentenbollen 
worden begonnen, was toch wel fijn dat deze 
allemaal meegesleepd waren. Na een korte 
break werd het tijd voor waar we voor gekomen 
waren: voetballen op het strand en de meningen 
waren verdeeld of dit nou op voetbalschoenen 
of loopschoenen moest. Sommige spelers 
hadden zelfs beide bij hun. 



Dan de wedstrijden. Vooraf was aangegeven dat er twee wedstrijden van 10 minuten gespeeld zouden worden en dat 
bij gelijke stand een extra wedstrijd de doorslag zou geven voor de eindoverwinning.  

Als extra motivatie: de punten tellen mee voor het kampioenenklassement en de winnar krijgt nog 5 bonuspunten. Zoals 
al aangegeven, de rode partij haalde alles uit de kast om te 
winnen en wist de eerste wedstrijd met 1-0 te winnen. Verrast 
door de opstelling en samenstelling van rood, wist blauw zich 
uiteindelijk te herpakken en de tweede wedstrijd met 4-1 
naar zich toe te trekken. Speciale vemelding voor Joost, zijn 
eerlijkheid leidde er toe dat bij 1-0 oor blauw de stand niet 
gelijk werd. Een verbluft rood wist daarna de draad niet meer 
op te pakken en verloor de pot. Ook de derde partij ging naar 
blauw. Kennelijk had rood in de eerste partij alles gegeven en 
zat er niet meer in. 

Over het strand terug naar de auto’s om vervolgens ons op te maken voor de terugreis met daarna de afsluiting: 
evaluatie en bier! Met dank aan Riet en een onverwachte keukenprins werd er eerst voor de inwendige mens gezorgd, 

voordat los kon worden gegaan over wat we er van vonden de eerste 
seizoenshelft. De statistieken gaven een aantal tussentijdse winnaars: 

o Thomas als leider in het kampioenen klassement 
o Floris als meest waardevolle speler voor wat betreft doelpunten en 

assists. 
o Joop als speler die het meeste minuten per training wist te maken (per 

training kon hij 70 minuten spelen, wat in schril contrast staat tot Evert, 
die slechts 1,5 minuut per training kon spelen. 

o Niels als voorbeeld speler van de eerste competitiehelft met het meeste 
aantal trainingen en belangrijkste voorbeeldgedrag tijdens de 
wedstijden. 

 

De evaluatie leidde nog tot een aantal verwoede discussies met verschillende 
inzichten waar we moesten staan aan het eind van het seizoen en wat we daarvoor 
moesten doen. Uiteindelijk deed het bier zijn werk en bleef het nog lang onrustig. 

De basis is gelegd voor het tweede seizoenshelft, te beginnen komende dinsdag 
met een oefenwedstrijd bij vierde klasser Sporting Andijk. 


