Verslag EKC VR1 2018/2019
Er was sprake van een korte zomerstop omdat we het jaar ervoor de finale speelden van de KNVB
Beker en deze ook gewonnen hadden. We speelden daardoor extra lang door en in begin augustus
stond de eerste training van het nieuwe seizoen alweer op het programma. EKC VR1 ging door waar
ze gebleven waren, namelijk goed presteren. Meteen al in de eerste paar wedstrijden werd er
gewonnen van een aantal favorieten voor de titel. Aan het einde van november vond EKC zich dan
ook terug op een uitstekende 2 e plek en stond de topper tussen Sint Annaparochie en EKC op het
programma. Inmiddels was een week eerder Sarah Rijzinga uitgevallen met een blessure en moesten
we het in deze wedstrijd doen zonder onze topscoorder. Tot overmaat van ramp viel na 15 minuten
onze keepster Nicky Bos uit en moesten we verder met een speelster op doel en een penalty tegen.
Voor het eerst dit seizoen zat het even flink tegen en verloren we deze wedstrijd met 3-1. Tot de
winterstop nam Marjon Bos de honneurs waar op het doel en bleek dat Nicky Bos de rest van het
seizoen uitgeschakeld was. Ondanks dat Janet Toonder al vanaf het begin van dit seizoen was
uitgeschakeld wegens een heupblessure, mochten we tot dusver niet klagen en hadden we de
beschikking over een fitte selectie. Voor EKC, begon helaas hier bij Sint Annaparochie, een reeks van
verschillende blessures die roet gooiden in onze ambities om tot het laatst mee te doen om de titel.
In de winterstop deden we mee aan 3 zaaltoernooien waarvan het Leekster Voetbal Gala het beste
resultaat opleverde. We stonden net als het jaar ervoor in de finale tegen wederom Nieuw Roden
(Eredivisie Zaal) en misschien zou er dit jaar meer inzitten omdat we tegen een talententeam
speelden uit Nieuw Roden en niet het volledig eerste elftal. Penalty’s moesten uiteindelijk genomen
worden om tot een winnaar te komen. Deze nam Nieuw Roden helaas net iets beter en werd EKC
weer 2e.
Net voordat de winterstop ten einde was kwamen er nog een aantal blessures bij en waar we voor de
winterstop nog de nodige onderlinge concurrentie hadden, begon de selectie nu aardig uit te
dunnen. Hierdoor konden we niet meer meedraaien in de top 3 en verloren we de aansluiting. Ook
door eigen toedoen en onnodige fouten, gaven we stomme punten cadeau. Zo stonden we tegen
zowel The Knickerbockers als tegen Sint Annaparochie thuis in de 85 e minuut nog voor en gaven we
tot tweemaal toe in blessuretijd een overwinning weg. Twee mentale tikjes die de groep in de
resterende wedstrijden niet meer te boven kwam. Het werd een kwestie van de competitie
uitvoetballen en volgend jaar maar weer opnieuw kijken. Sint Annaparochie had uiteindelijk de
langste adem en werd kampioen. EKC sloot de competitie af in de middenmoot. 2018 was een
geweldig, memorabel jaar met halverwege de bekerwinst en een fantastische 1 e periode van het
nieuwe seizoen. Door vele blessures en onnodig puntverlies ging dit seizoen echter als een
nachtkaars uit.
Aan het eind van het seizoen moest men bij EKC ook op zoek naar een nieuwe trainer/coach omdat
Joost Gerdez ermee stopte na 10 jaar trainer te zijn geweest van EKC VR1. Er werd gepast afscheid
genomen van hem tijdens een afsluitend toernooi bij de vv Kloosterburen en met hem ging de gehele
selectie nog een lang weekend naar Schiermonnikoog waar hier ook de nodige aandacht voor was en
Joost werd bedankt voor de vele jaren dat hij betrokken was bij EKC.
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In ons seizoen van 2018-2019 begonnen we onze eerste wedstrijden sterk. Tijdens de
bekerwedstrijden hadden we de helft van onze punten binnengehaald die we hadden kunnen
krijgen. Het was de bedoeling om deze lijn door te gaan zetten in het komende seizoen onder leiding
van Olger Jonker en Loes Korhorn.
In onze eerste wedstrijden hadden we in onze 6e wedstrijd ons eerste echte puntenverlies tijdens de
wedstrijd tegen Rood Zwart Baflo.
Onze laatste wedstrijd hebben we afgesloten voor de winterstop met een 7-1 overwinning tegen
Groen Geel VR4 op een avondwedstrijd thuis gespeeld in Eenrum.
Na de winterstop was ons doel om deze lijn door te zetten en in het bovenste rijtje te te gaan
eindigen. De eerste paar wedstrijden tegen onder andere de Fivel en TKB hadden we het zwaar om
de overwinning binnen te kunnen slepen. Het is helaas niet gelukt en hebben we hier maar een punt
uit kunnen slepen. Daarna hebben we twee wedstrijden weer door gezet en hebben we nog zes
punten gehaald.
Hierna hebben we geregeld weer een wedstrijd verloren en zijn daardoor het kampioenschap mis
gelopen.
Naast dat we niet in de top drie zijn geëindigd het afgelopen seizoen hebben we wel een goed
resultaat neer kunnen zetten door op de vijfde plaats te kunnen eindigen met in totaal 35 punten.
Inge Mulder namens EKC2

