
Dirkshorn Nee,  Michel  van  der
Wardt had zo’n valse start niet zien
aankomen.  De  trainer:  ,,De  voorbe
reiding was redelijk. Alles in het te
ken  van  zondag  25  september,  de
eerste  competitiewedstrijd.  Ieder
een leek er klaar voor te zijn, de jon
gens waren gretig en hadden er zin
in. Er was goed en scherp getraind,
prima  warming  up  en  wat  mij  be
treft een goeie wedstrijdbespreking.
Dan  is  het  zuur  als  je  binnen  tien
minuten  met  30  achter  staat.  Vaak
al te laat er nog iets van te maken.’’

Heb je er een verklaring voor?
,,Misschien was de druk te groot of
waren we te zenuwachtig. Mike van
der  Hoek  was  voor  zijn  werk  naar
Amerika.  Vincent  Fontaine  en  Wil
lem  Korver  waren  geblesseerd.  Dat
zijn  jongens  die  voetballend  mis
schien minder zijn, maar er wel vol
voor gaan. Nu waren we voetballend
creatiever maar ontbrak de mix met
kracht.  Ik  had  de  spelers  meegege
ven waar we dit seizoen voor willen
gaan.  Daar  was  iedereen  het  mee
eens.  Je  kunt  het  wel  roepen,  maar
dan komt de uitvoering nog. Op ba
sis van deze selectie en de kennis van
tegenstanders vorig seizoen denk ik
nog steeds dat het moet lukken. Eg
mondia  kende  ik  niet,  dat  zal  een
stevige vierdeklasser worden.’’

Was het verschil zó groot?
,,Zeker  niet.  Egmondia  was  welis

waar dominant, Dirkshorn ook veel
te lief. Er werden te makkelijk duels
verloren en een paar keer liep de te
genstander  zó  door  naar  ons  straf
schopgebied  om  af  te  ronden.  Eg
mondia  kreeg  twaalf  kansen  en
schoot er negen in. Misschien zal lo
pende  het  seizoen  blijken  dat  Eg
mondia  gewoon  een  hele  goede
ploeg heeft.’’

Wat heb je na afloop gezegd?
,,Niet veel. Dat ik teleurgesteld was
in  het  resultaat.  En  dat  ik  gehoopt
had  dat  we  verder  zouden  zijn  als
ploeg.  Maar  ook  dat  de  spelers  niet
te  lang  moesten  treuren,  volgende

week weer een wedstrijd.’’

Leg jij zo’n afgang als trainer makke
lijk naast je neer?
,,Wanneer  je  veel  tijd  en  energie  in
de voorbereiding steekt en de eerste
wedstrijd meteen met 90 op je klo
ten  krijgt,  hakt  dat  er  wel  even  in.
Thuis weten ze inmiddels wel dat ik
dan  bloedchagrijnig  ben.  Maandag
op het werk moeten ze ook even niet
vragen hoe het is gegaan. Ik heb va
ker verloren, niet met zulke cijfers.’’

En je dacht nog wel erop vooruit te
zijn gegaan.
,,Dat vind ik nog steeds. We hebben
22 volwaardige selectiespelers, vorig
seizoen  waren  dat  er  vijftien.  Ook
kwalitatief zijn we er door de komst
van  de  spelers  van  Schagen  United
zaterdag op vooruit gegaan. Zij heb
ben  de  selectie  versterkt.  Op  basis
van die kennis en de voorbereiding
hebben we de doelstelling geformu
leerd. Voetballend is het in orde. Al
leen  staat  er  niemand  op  wanneer
het tegen zit. Zo’n type zit er niet in
deze groep.’’ 

In wedstrijd vier treft Dirkshorn met
Succes een titelkandidaat. Je hoopte
dan  zes  punten  te  hebben.  Dat  kan
nog altijd.
,,Ik  ben  ook  zeker  nog  steeds  posi
tief gestemd. Op dinsdag evalueren
we meestal kort de wedstrijd van het
afgelopen weekeinde. Nu niet, van
wege de regen was het trainingsveld
onbespeelbaar. Anders waren er wel
opmerkingen uit de groep gekomen
omdat  de  eerste  emotie  dan  is  ge
zakt.  Bij  mij  ook.  Een  straftraining
of zo lost niets op. We hopen op het
Geel  Zwart  scenario,  een  periode
pakken of overnemen en dan kijken
waar de nacompetitie toe leidt. En er
anders een mooi seizoen van maken
waarin we samen verder bouwen. In
het  linkerrijtje.  Ik  vind  dat  Dirks
horn daar het materiaal voor heeft.’’

Dirkshorn verliest met 90 maar van nood aan de Veersloot is geen sprake. ’Wanneer je veel tijd en energie in de voorbereiding steekt en de eerste wedstrijd meteen zó op je kloten krijgt, hakt dat er wel even in’
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Michel van der Wardt: ’Ik had gehoopt dat we verder zouden zijn als ploeg’ FOTO MARC MOUSSAULT
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Dirkshorn begon dit seizoen in de vierde klasse met
de ambitie ergens tussen plek drie en vijf te eindi
gen. Ook na de beschamende 90 nederlaag bij Eg
mondia gaat dat plan (nog) niet de prullenbak in.

zuur Dirkshorn houdt vast aan ingezette koers


