ADO Den Haag – PEC Zwolle 4-0
Vrijdag 22 december, 20.00 uur
Cars Jeans stadion, Den Haag
Dirk neemt plaats op de tribune. In plaats van op het veld te staan, kijkt hij nu toe hoe zijn
team het opneemt tegen ADO Den Haag. De sfeer is gezellig op de tribune, maar helaas
slaat dat snel om. Dirk Marcellis moet toekijken hoe PEC Zwolle met 4-0 van ADO verliest.
Na afloop van de wedstrijd zoekt hij zijn teamgenoten op en zegt: “Laten we deze pot
maar snel vergeten en na de winterstop de draad weer oppakken.”
PEC Zwolle begon de wedstrijd niet helemaal compleet. Naast de geschorsten Dirk Marcellis
en Youness Mokhtar was ook Ryan Thomas er niet bij en viel Mustafa Saymak geblesseerd
uit in de warming up. De openstaande plekken werden opgevuld door Sander van Looy en
Mark Bruintjes. PEC Zwolle begon de wedstrijd aardig tegen de club uit Den Haag met een
kans voor Kingsley Ehizibue, maar kreeg al snel de 1-0 van ADO tegen door Erik Falkenburg
die de bal binnen kopte. Na goede kansen van Wouter Marinus en Terell Ondaan wist het
Zwolle maar niet te lukken om de gelijkmaker te maken. Diederik Boer stond de wedstrijd als
een beer te keepen, maar wist vlak voor rust de 2-0 van Johnsen niet te stoppen.
Na de rust nam Stef Nijland de plek van Erik Isrealsson over en probeerde PEC Zwolle er nog
een wedstrijd van de maken in de tweede helft. De enige speler die nog gevaarlijk was tegen
ADO Den Haag was Younes Namli, maar ook hij wist de opening van het doel niet te vinden.
In tegenstelling tot Zwolle wist Den Haag wel te scoren. Na 52 minuten maakte Falkenburg
de 3-0 en nog geen kwartier later maakte Johnsen nog eens de 4-0. PEC Zwolle stond
machteloos en probeerde de schade te beperken. Shaquille Woudstra en debutant Rogier
Benschop kregen nog wat speelminuten van trainer Van ’t Schip, maar wisten geen omslag
in de ploeg te krijgen. In de 90e minuut besloot scheidsrechter Kuipers er geen extra
speelminuten bij te tellen en floot de wedstrijd af. Zwolle gaat als vierde de winterstop in en
zal hopelijk weer fit en compleet de tweede seizoenshelft in gaan.

