
VV Ternaard JO 11 voorjaarskampioen 2022!!! 
 
TERNAARD - Vandaag stond er voor de JO11 van VV Ternaard de laatste wedstrijd van dit seizoen op 
het programma. De tegenstander van zaterdag was Broekster-Walden JO 11-2. Mocht er gelijk 
gespeeld of gewonnen worden dan werd Ternaard JO11 kampioen. En kan het kampioenschap 
worden gevierd. 
Na de lockdown door corona mocht er weer gevoetbald en getraind worden en dat deed deze ploeg 
met veel plezier en inzet. Met de komst van 2 spelers na de winterstop werd de selectie 13 spelers 
groot. 
Na 8x winst, 1x verlies en 1x gelijk moest het vandaag dan gaan gebeuren. Ternaard had aan 1 punt 
genoeg om JO11 van Ternaard kampioen te laten worden. Maar zou dit slagen? De tegenstander 
stond op de laatste plaats maar van onderschatting mocht geen sprake zijn. Direct na de aftrap 
probeerde Ternaard druk te zetten op de tegenstander. Dit lukte aardig maar het resulteerde niet in 
een doelpunt. En hoe langer die goal uitbleef hoe spannender het werd. 
De 1e helft verliep moeizaam. Zenuwen waren bij diverse spelers en supporters aanwezig. Hierdoor 
maakte Ternaard het zich zelf soms moeilijk. Enkele kansen over en weer maakten het spannend. 
Maar met een 0-0 stand werd er de rust in gegaan. De keeper hield ons mede op de been door 
enkele belangrijke reddingen. 
De leiding heeft de ploeg in de rust op het hart gedrukt om geduld te bewaren en te wachten op die 
ene kans die komt. Een gelijkspel was immers ook voldoende voor het kampioenschap. Maar 
Ternaard JO11 bestaat uit winnaars en willen graag doelpunten maken. 
Maar ook in de 2e helft gaf de Broek goed weerstand en maakten zij het Ternaard behoorlijk 
moeilijk. Dan komt een oude voetbalwet boven drijven, als je zelf niet scoort dan doet de 
tegenstander dat wel. Maar door goed keeperswerk, verdedigend en aanvallend kon Ternaard zich 
staande houden.  Alleen nog die ene kans, dat ene moment. De spanning onder de toeschouwers 
was om te snijden en deze leefden enorm mee. En dan wanneer het richting het einde van de 
wedstrijd gaat is dan daar toch dat ene moment. Dat ene moment waar je als speler, als supporter en 
als leiding op zit te wachten…..die bevrijdende goal 1-0!!!!! Wat een opluchting…..het besef dringt 
door….Ternaard JO11 is definitief kampioen!! Spelers, trainers, leiders, supporters en de vereniging 
kan trots zijn op deze kampioenen!  

 


