Excelsior – PEC Zwolle 1-2
Zaterdag 9 december 2017, 19.45 uur
Van Donge & De Roo stadion, Rotterdam
Tevreden zet Younes Namli zijn sporttas in de spelersbus van PEC Zwolle. Niet alleen zijn
voetbalschoenen en tenue zitten erin, maar ook de drie punten gaan mee naar Zwolle.
Samen met Mustafa Saymak wist hij te scoren en de achterstand tegen Excelsior goed te
maken. Younes loopt naar de deuropening van de bus en hoort nog een fan in de verte
roepen: ‘Mooi doelpunt Namli!’ Hij draait zich om, glimlacht en stapt de bus in.
Younes zoekt een plaatsje in de bus en gaat zitten. Hij pakt zijn koptelefoon, sluit zijn ogen
en denkt terug aan de wedstrijd. De eerste helft had PEC Zwolle voor een groot deel
balbezit, maar echte kansen werden niet gecreëerd. De opstelling van het elftal was iets
anders dan de wedstrijden daarvoor. Dit keer stond niet Piotr Parzyszek, Stef Nijland of Erik
Isrealsson in de spits, maar Terell Ondaan. Samen met Youness Mokhtar wist Ondaan een
aantal keer gevaarlijk te zijn, maar de keeper van Excelsior stond beide keren op de goede
plek. PEC Zwolle had veel meer balbezit dan de tegenstander, maar in de buurt komen van
een doelpunt wilde nog niet lukken. Vlak voor rust was er nog wel een kans voor Mokhtar,
maar ook deze werd door de keeper gestopt.
Nog geen dertig seconden na het fluitsignaal voor de tweede helft brak Excelsior door in het
strafschopgebied van PEC Zwolle. Dirk Marcellis maakte een overtreding op Mike van Duinen
en kreeg een strafschop tegen. Mike schoot de bal hard en hoog door het midden en bracht
Excelsior op een 1-0 voorsprong. Snel ging de knop op om bij PEC Zwolle en zorgde Mustafa
Saymak voor de gelijkmaker. Ongeveer een kwartier later kreeg PEC Zwolle een vrije trap
mee op de rand van het strafschopgebied. Youness en Younes namen plaats achter de bal.
Uiteindelijk schoot Namli met een prachtig effect de bal in de kruising. Het hele team rende
richting het uitvak van PEC Zwolle om samen de voorsprong te vieren.
Younes ziet in zijn gedachten al die fans juichend voor zich en geniet weer even van dat
moment. Hij kijkt op zijn telefoon naar de tijd. Nog een stukje rijden naar het vertrouwde
Zwolle en dan weer toewerken naar de volgende wedstrijd.

