Willem ll – PEC Zwolle 2-3
Zaterdag 16 december, 18:30 uur
Koning Willem ll Stadion
Voor de tweede keer in de wedstrijd ziet Mustafa Saymak de bal in de goal verdwijnen. De
gelijke stand tegen Willem ll wordt van 2-2 veranderd in een 2-3. Mustafa rent richting het
uitvak om het te vieren en wordt al snel omhelst door zijn medespelers. Voor de tweede
keer in korte tijd weet hij de winnende goal voor PEC Zwolle te maken en de vierde plek in
de Eredivisie te behouden. Na afloop van de wedstrijd checkt hij zijn telefoon, die
ongeveer op hol is geslagen van alle berichten, en leest hij de felicitaties en complimenten.
Na overspoelt te zijn met positieve reacties legt Mustafa zijn telefoon weg en gaat bij Erik
Bakker en Younes Namli zitten. Met z’n drieën bespreken ze uitgebreid hoe de wedstrijd is
verlopen, want geheel soepel verliep deze niet.
Hetzelfde team als de afgelopen weken kwam het veld oplopen. De eerste helft van de
wedstrijd was lastig voor de Zwollenaren. Al na zes minuten spelen kreeg Mustafa de eerste
gevaarlijke kans, maar deze werd gestopt door de keeper. Een aantal minuten later kwam de
Spaanse spits Fran Sol zich met het spel bemoeien en wist Willem ll op een voorsprong te
brengen. Zwolle kreeg geen grip op de thuisploeg en kreeg tien minuten voor rust nog een
doelpunt tegen door oud-Zwollenaar Ben Rienstra. Ondanks de achterstand lieten de
jongens zich niet uit het veld slaan. Vlak voor rust kreeg Kingsley Ehizibue een strafschop
mee, die Erik er netjes inschoot. Met een stand van 2-1 ging PEC Zwolle de rust in.
Na het startsein voor de tweede helft van scheidsrechter Reinold Wiedemeijer ging de knop
om bij de Zwollenaren. Na wat gevaarlijke kansen aan beide kanten wist Mustafa de
gelijkmaker te scoren na een prachtige steekbal van Bakker. Willem ll en PEC Zwolle bleven
allebei zoeken naar het winnende doelpunt, maar uiteindelijk ging Zwolle er met de zege
vandoor. Na het schot van Namli wist Mustafa de rebound te pakken en de winst voor PEC
Zwolle veilig te stellen. Lachend geeft Erik Mustafa een duwtje. ,,Dat was weer een
belangrijk doelpunt jongen”, zegt Bakker.

