
SNSwint derby tegen OFB
OOLTGENSPLAAT- Hetver-

schil van de posities in de

ranglijst,' kwam in dit duel'

V9ornamelijk tot ,uiting in
de tweede helft, waarin de

bezoekers ~itStad aan het
Haringvliet mét vijf treffers
OFBoverklasten.

Door Fred Götienberger

SNS ging voortvarend van start, de
ploeg van trainer Piet Diepenhorst
creëerde al na 30 seconden de eer,
ste mogelijkheid om de score te
openen, maar het schot va,nMarijn
Arensman ging voorlangs. Een.

. voorzet van Jan Arensman, werd
maar net naast gekopt door Leen
Vroegindeweij.Het was mede door
goed ingrijpen!van OFB-Marcoden
Exter te danken dat OFB niet snel
tegen een grote achterstand aan-
keek. De doelman reageerde alert
op acties van Marijn Arensman en.
Jan Arensman. Na 15 minuten

onder grote druk van SNSte hebben
gestaan hervond de ploeg van Mari-
us Hotting zich enigszins. Een voor-
zet van Arjan Buskop werd naast
getikt. door Pieter van Rossum en
een vrije trap van William Lokker
ging maat net over het doel heen.
Toch bleef SNS de betere ploeg
waarin vooral Jan Arensman een
belangrijke rol vervulde. In de 24e
minuut kwam de spits oog in oog te
staan met de doelman van OFB,die

Jan Arensman had een belangrijk aandeel in de overwinning ~an SNS.

goed reageerde op de inzet van
Arensman. Het leek erop dat men
met een 0-0 zou gaan rusten, maar
vlak voor het rustsignaal van
scheidsrechter Pasalic,.werd een
voorzet van Marijn Arensmanstrak.
ingekopt door de inIópende Jan
Arensman (0-1).Na rust kwam SNS
echt op gang en bezweek de verde-
diging vàn OFB onder de druk van
SNS. In de ge minuut was het Jan
Arensman, die de ingooi van Walter
van Keulen prima oppikte en de bal
strak langs Den Exter plaatste (0-2).
De spitsen van SNSprofiteerde van

de onzekere indruk die de OFBver-
dediging toonde. De derde treffer
liet niet lang op zichwachten, inval-
ler Erik Wagner zag Marco den
Exter op 'zich af komen en paste
naar de vrijstaande Walter van Keu-
len, die de kans niet onbenut liet.
(0-3). Een overtreding van Tony
Pipping, die blij mocht zijn dat hij
hiervoor 'maar' de gele kaart kreeg,
leverde SNS een strafschop op die
werd benut door ArieJan Arensman
(0-4).ArnoldBuskopknoeidein de
26e minuut,. waarna de jagende
Walter van Keulen de bal breed leg-
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de op Jan Arensman die zijn derde
treffer van die niiddag liet aanteke-
nen (0-5).En daarmee was het leed
voor OFB nog niet geleden want
enkele minuten later Was het.!
wei:leromraak een voorzet van Van

Keulen werd binnengetikt door Arie
Jan Arensman (0-6).William Lokker

redde de eer nog voor de 'F:latena-
ren' door, uit een pass van Johan
.Dorsnfan, doelman Leon Smit te
verrassen (1-6). De slotfase van dit
duel werd nog ontsierd door een.
rode kaart voor SNS-speler Koos
Melaard.


