Kwartfinale KNVB Beker; RCL - FC Twente, uitslag na officiele speeltijd 1-1; na penalties 4-3
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Al tijden is er door iedereen naar toe geleefd, de speelsters, staf, begeleiding en vooral alle
supporters, de kraker van jewelste: hoofklasser RCL tegen de huidige nummer 1 van de
Eredivisie. Wie van de twee teams gaat door naar de halve finale?

FC Twente heeft wat goed te maken ten opzichte van vorig seizoen toen ze uit de beker werd
gespeeld door Ter Leede. RCL dat onbevangen haar eigen spel kan spelen om vooral haar
trouwe aanhang te belonen voor de support die zij wekelijks ontvangt.
De hele entourage op het sportpark van RCL ademde een grootste voetbalmiddag uit. De
clubblaadjes lagen verzorgd en wel in de kantine zodat iedereen kon lezen wat er te wachten
stond. Het weer werkte goed mee en uiteindelijk kwamen de twee teams in volle glorie,
voorzien van twee pupillen teams in de tenues van FC Twente en RCL het veld op. Wat een
prachtig gezicht. De vele toeschouwers waanden zich in een volle Kuip of zo u wilt, een volle
Arena.

RCL kent geen vrees en gaat vanaf de meet vol in de aanval. De eerste vrije trap wordt door
Priscilla genomen en eindigt hoog onder de lat maar wordt daar keurig gevangen door de
keepster van Twente. Direct daarop volgt een schot van Marjan maar deze mist precisie
waardoor de bal naast het doel verdwijnt. In de 4e minuut gebeurt dan wat niemand verwacht;
RCL neemt brutaal de leiding in deze wedstrijd door een knap uitgespeeld doelpunt van Lenie,
de bal wordt door Priscilla richting de keepster van Twente gespeeld, die denkt de bal
eenvoudig te kunnen pakken maar daar is die dekselse Lenie die goed doorloopt, sterk aan de
bal is, de bal keurig voor de graaiende keepstershanden wegtikt en zo simpel de bal in het netje
schuift. Het “Rood Witte Kleuren” schalt direct van de tribune af, wat een feest voor de Racing
en wat een domper voor de Twentse dames. Dit had toch werkelijk niemand voor mogelijk
gehouden.
Twente laat zich vanzelfsprekend niet onbetuigd, het tempo van de wedstrijd ligt hoog. De beide
teams proberen elkaar de loef af te steken waarbij Twente een achterstand dient goed te
maken en onze meiden vrij kunnen voetballen, vanzelfsprekend wel de instructies van trainer
Hans blijven uitvoeren want die zijn de basis van het spel van RCL. Natasja staat als een rots in
de branding haar doel te verdedigen en toont geen enkel ontzag voor de aanvalslinie van
Twente. Het leiderdorpse RCL doet niets onder voor de dames van Twente, de toeschouwers
die werkelijk in grote getale zijn opgekomen zien een spetterend begin van de wedstrijd. Zal
RCL dit vol kunnen houden, dat is de vraag.
In de 19e minuut een gevaarlijke aanval van Twente waarbij Natasja de bal in 2 keer toch haar
eigendom weet te maken. Ook deze kans gaat voorbij voor de dames in het rood. Ook Shirley
laat zich niet onbetuigd en schiet op doel, helaas ook net naast. Marjan mag opnieuw een vrije
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trap nemen, op zo'n 40 meter van het doel. We zien Marcha al naar voren komen lopen en dan
weet je, ze krijgt de bal van Marjan op haar hoofd gelegd, en inderdaad de kopsterke Marcha
weet de bal door te koppen maar de keepster van Twente is in de lucht moeilijk te passeren. De
bal wordt direct in het veld gebracht en Geke moet de aanval met kunst en vliegwerk zien te
onderbreken en dat lukt haar, zoals altijd eigenlijk.
Zo is er inmiddels een half uur voorbij en hebben we kansen, spanning en goed voetbal gezien.
Natasja redt fantastisch, ze tikt de bal met haar hand net over de lat heen. Een volgende aanval
van RCL volgt, Lenie geeft de bal prachtig op Shirley, haar doelpoging verdwijnt echter net
naast het doel. In de 40e minuut een identieke situatie gelijk aan die in de 4e minuut, Lenie
komt voor de keepster en weet bijna de bal voor de keepster weg te kapen echter deze laat zich
geen tweede keer verschalken en redt in een ultieme poging. Weg kans maar wat een sensatie.
Aan de andere kant bij Natasja een gigantische kans voor Twente maar opnieuw staat onze
doelvrouwe haar mannetje en kijkt de bal via de lat het veld weer in. Twente begrijpt er niets
van, zovele reele kansen voor haar maar geen ervan treft doel. RCL groeit en geniet, je ziet het
plezier in het veld. De werklust van alle meiden, wat wordt er geknokt, alles lijkt te lukken. We
mogen natuurlijk niet de realiteit uit het oog verliezen want de wedstrijd duurt nog lang en
uiteindelijk trainen wij “maar 3 keer in de week tegenover Twente misschien wel 5x” maar toch,
de toeschouwers langs het veld hopen in stilte.
Vermeldenswaardig is misschien nog wel het feit dat er een officieel door de KNVB arbitraal trio
was aangesteld. De grensrechter aan de tribunezijde vond dat RCL wel vaak buitenspel liep, dit
in tegenstelling tot de mening van het (Leiderdorps) publiek! De ruststand wordt bereikt in een
1-0 voorsprong voor RCL. Stof tot praten natuurlijk, zowel in de kleedkamers als rondom het
veld en in de kantine. De hamvraag luidt: houden onze meiden stand of moeten we het
conditioneel gaan afleggen. Aan de inzet en mentaliteit ontbreekt het niet.

Vlak na het begin van de rust weten we dat Twente officieel weer in de aanval gaat. Voor de 4e
of 5e keer schieten zij de bal op de lat. Ook dat is een kunst. In de 58e minuut van de wedstrijd
besluit trainster Mary Kok-Willemsen tot een 3-voudige wissel. Al haar wisselspeelsters in 1
keer het veld in. Dat betekent grof geschut en nog meer aanvalsdriften. Trainer Hans past ook
een wissel toe, hij haalt Marjan naar de kant, zij is even daarvoor behandeld voor een blessure
en maakt plaats voor Martine.
In een volgende aanval moet Lotte werkelijk alles uit de kast halen om de tegengoal te
voorkomen, Natasja is gepasseerd en met een uiterste krachtsinspanning weet Lotte de bal
weg te werken. De mensen staan op de banken. Wat een spanning en wat leven de mensen
mee met deze meiden. In een volgende aanval van Twente raakt Lotte geblesseerd en wordt er
even de tijd genomen om haar weer op te lappen. Het is overigens geen harde wedstrijd, hier
en daar een overtreding maar er zijn geen kaarten gevallen.
Met nog een kwartier te gaan komt zelfs Lenie mee in de verdediging. Natasja tikt gewoon weer
een bal net over de lat. Hoekschoppen blijven gevaarlijk. De tijd tikt door en de 90 minuten
komen dichterbij. De bank van RCL houdt het niet meer, niemand zit meer, nagelbijtend en wel
is het wachten op het laatste fluitsignaal maar dat komt maar niet. Na de officiele 90 minuten
staat de 1-0 nog fier op het scorebord. Wanneer mogen we juichen ??? De scheidsrechter heeft
echter nog een 4 tot 5 minuten extra speeltijd voor ons in petto en de laatste minuut wordt ons
fataal. Uit een hoekschop is het Twente dat de gelijkmaker weet te scoren. Wat een deceptie
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voor al de rood/witten. Hoe kan dit nou toch gebeuren? De dames uit Tukkerland hebben hun
eer gered. Ze zijn tenminste niet “afgegaan” door opnieuw te verliezen van een hoofdklasser en
het zicht op de finale van de beker te houden. Het onbegrip daalt van de tribune en de
staanplaatsen om het veld af.

En wat nu? Ja dit gelijke spel betekent elfmeterschoppen en die bepalen wie de felbegeerde
halve finaleplaats bereikt. Trainer Hans en al de zijnen gaan in overleg met de meiden. Wat er
besproken is zullen we nooit weten maar de koppies gingen omhoog en fier stonden onze
meiden in de middencirkel te wachten op hun beurt. Natasja als de ware rust en ervarenheid in
het doel. Lotte, Shirley en Ramona wisten de eerste drie penalties voor ons (eenvoudig) te
benutten. Twente benutte haar kansen evenzeer. Chavelli, onze oerkracht op het middenveld
nam de 4e penalty en helaas voor haar en RCL wist de keepster van Twente haar schot te
stoppen. De wanhoop verscheen als een donkere wolk boven het veld. Marjan haalde Chavelli
op, tenslotte zijn we een team en zullen we het tot een goed einde brengen, zo is de gedachte
van heel RCL. De volgende speelster van Twente weet nu dat de keepster van RCL Natasja
Rensen heet want zij keerde haar schot. Euforie ! Priscilla de koelbloedige neemt de 5e penalty
voor RCL en schiet beheerst in. De laatste penalty van FC Twente wordt door de aangewezen
speelster ver naast het doel geschoten.

Wat er dan volgt is haast niet te beschrijven. Wat een ontlading en wat een vreugde voor alles
wat RCL heet. FC Twente blaast stilletjes de aftocht, opnieuw heeft zij het onderspit moeten
delven tegen een hoofdklasser. En wat voor één. RCL uit Leiderdorp flikt het, de
degradatiekandidaat van afgelopen seizoen, de revelatie van dit seizoen. Wat een goed stel
meiden en wat een fantastische trainer staat er voor de ploeg. Alles viel vandaag op zijn plaats.
Chapeau voor alle meiden, de gehele begeleiding, trainers, verzorging, sponsors en natuurlijk
als laatste en niet de minste de supporters. Toen de polonaise in de kantine werd ingezet en de
vreugde tot een hoogtepunt kwam moest zelfs oma Brouwer een traantje laten. Tenslotte waren
het wel haar meiden die deze middag tot onvergetelijk hebben gemaakt.
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