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 c Achterhoede bezorgt ADO kopzorgen richting play-offs

‘Als je zo verdedigt, ga je 
er in de eerste ronde uit’

Stan Wagtman
Den Haag

De irritatie was duidelijk van het 
gelaat van Hervé Matthys (26) af te 
lezen, toen hij na afloop van het 
duel met Jong FC Utrecht de ruimte 
met aanwezige media inliep. ADO 
Den Haag had luttele minuten eer-
der wéér een laat tegendoelpunt ge-
incasseerd, net als wel vaker in de 
laatste weken gebeurde. De frustra-
tie daarover leek er gistermiddag bij 
Matthys nu uit te komen.

,,We dekken bij hun doelpunt op 
zes meter afstand, die jongen mag 
vogelvrij uithalen. Als verdediger 
vind ik dat de nul heilig moet zijn. 
Maar dat besef is er bij ons te weinig 
en dat frustreert mij enorm. We 
zijn niet scherp, maar nonchalant 
en incasseren daardoor doelpun-
ten”, oordeelde Matthys.

De Belgische verdediger legde 
daarmee zijn vinger op een pa-
troon, dat met de week zichtbaar-
der wordt bij de Haagse ploeg. Al 
weken geeft het de doelpunten wel 
héél gemakkelijk weg. Dat ADO 
slechts in twee van de laatste elf du-
els de nul hield en dit seizoen al 
vijftig tegengoals - meer dan twee 
keer zoveel als koploper FC Emmen 
- kreeg, kun je niet anders bestem-
pelen dan dat het ronduit zorgwek-
kend is.

Scheuren 
Maar misschien nog wel zorgwek-
kender is dat meerdere ploegen 
waartegen de ploeg van trainer 
Giovanni Franken de voorbije peri-
ode speelde, niet eens optimaal 
profiteerden van de scheuren in de 
Haagse defensie. Zo ook Jong FC 
Utrecht, dat in de omschakeling 
zeeën van ruimte kreeg, maar daar 
niets mee deed. En tóch kreeg ADO 
in de voorbije elf duels negentien 
doelpunten tegen.

,,Natuurlijk is dat richting de 
play-offs problematisch. We maken 
het onszelf gewoon heel moeilijk, 
vooral in verdedigend opzicht. 
Waar dat mee te maken heeft? Ik 
denk met een gebrek aan winnaars-
mentaliteit”, zei Franken, die 

de  suggestie dat het ermee te ma-
ken heeft dat ADO al weken niet 
echt ergens meer om speelt, van de 
hand wijst. 

,,Bij ons leefde tot het moment 
dat Volendam vrijdag promoveerde 
het gevoel dat wij hen nog voorbij 
hadden gekund. Het heeft bij ons 
puur met een bepaald soort non-
chalance, die ik moeilijk te verkla-
ren vind, te maken.”

Matthys kijkt daarbij kritisch naar 
zichzelf, maar ook naar zijn ploeg-
genoten. ,,We hebben een aantal 
jonge gasten in de achterhoede. Zij 
vinden het misschien lastig om te 
beseffen dat ze tot het einde van de 
wedstrijd scherp moeten zijn. Daar 
moeten we als verdedigers onder-
ling wel met elkaar over in gesprek, 
vind ik.”

Dat gesprek zal zijn vruchten dan 

wel razendsnel moeten gaan afwer-
pen. De ADO-defensie heeft in de 
competitie immers nog maar twee 
wedstrijden (tegen Almere City en 
FC Emmen) om in verdedigend op-
zicht stabieler te worden. Direct 
daarna wacht al de eerste ronde van 
de play-offs om promotie naar de 
eredivisie. Matthys: ,,Als we in ver-
dedigend opzicht niet verbeteren, 
gaan we er in de eerste ronde uit en 
is dit seizoen voor niets geweest. 
Dat moeten we echt zien te voorko-
men.”

Opstelling ADO Den Haag: Wentges; Jan-
maat (67. rodriguez), amofa, matthys, 
Kemper; Klas, Breinburg, Steijn (68. Bou-
rard); Catic, Verheydt (86. Komljenovic), 
Kishna (68. pires).

De ADO Den Haag-defensie 
lijkt met de week meer 
scheuren te vertonen. Ook 
tegen Jong FC Utrecht (1-1) 
slaagde de Haagse ploeg er 
niet in om te overtuigen. 

 e Hervé Matthys (rechts) baalt nadat ADO een voorsprong heeft weggegeven. FOTO ANGELO BLANKESPOOR

l 
De jonge gasten 
vinden het misschien 
lastig om tot het eind 
scherp te zijn
 – Hervé Matthys
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VOETBAL

Vierde zege op rij 
voor Scheveningen
Met dank aan twee goals van 
Michael de Niet heeft tweede-
divisionist Scheveningen zater-
dag met 2-0 bij hekkensluiter 
GVVV gewonnen. Het was voor 
de ploeg van John Blok de 
vierde zege op een rij, waardoor 
de ‘Schollekoppen’ op dertien 
punten van de promotie-degra-
datieplekken kwamen en zo 
goed als veilig zijn. ,,Cijfermatig 
nog niet helemaal, maar je gaat 
mij niet wijsmaken dat we in de 
laatste zeven duels helemaal 
geen punten meer pakken. We 
kunnen zelfs naar boven kij-
ken”, aldus Blok.

VOETBAL

Knappe comeback 
van Westlandia
Derdedivisionist Westlandia 
weet weer wat winnen is. Don-
gen werd met 3-2 verslagen.  
Hidde van der Arend opende 
voor rust de score. Binnen tien 
minuten na de pauze had Don-
gen het duel met twee treffers 
omgedraaid. Een jeugdig West-
landia toonde karakter en vocht 
zich terug. Invaller Jedsel Mar-
kes benutte in de voorlaatste 
minuut een strafschop voor 2-2 
en Van der Arend werd de held 
van Westlandia met 3-2 in de 
toegevoegde tijd.

HOCKEY

HDM: goede positie 
voor play-offs
De vrouwen van HDM hebben 
goede zaken gedaan om de 
play-offst te halen. De Haagse 
ploeg won met 0-2 bij concur-
rent Pinoké. HDM passeerde de 
Amsterdammers op de 
ranglijst en staat vierde. HGC 
verloor met 1-2 van Hurley. 
Klein Zwitserland verloor van 
Den Bosch (2-7). In de Tulp 
hoofdklasse bij de mannen won 
HGC met 1-3 bij Rotter-
dam-HGC. KZ verloor met 2-1 
bij Bloemendaal. 

ZWEMMEN

Blue Marlins wint  
de landstitel
Blue Marlins heeft gisteren het 
Nederlands kampioenschap be-
haald. De Haags-Rotterdamse 
zwemcombinatie verdedigde in 
het Hofbad met succes de opge-
bouwde voorsprong van 400 
punten op ZPC Amersfoort. 
„Een mijlpaal voor onze jonge 
vereniging”, glunderde hoofd-
coach Lars Wouters. Het Zoe-
termeerse WVZ werd vijfde. 

Kort

Fraaie volley van Klas teniet gedaan door late 
afstandstreffer van Jong FC Utrecht

in het Cars Jeans Stadion kwam 
adO met dank aan een fraaie 
volley van dhoraso Klas al bin-
nen dertien minuten op een 1-0 
voorsprong. diezelfde Klas was 
amper vijf minuten later na een 
vlotlopende Haagse aanval dicht 
bij de 2-0, maar zijn schot ging 
naast. meer grote kansen zou 
adO in de hele wedstrijd echter 
niet creëren. dat deed ook Jong 

FC Utrecht niet, tot invaller mo-
hammed akharaz zichzelf in de 
blessuretijd knap vrij speelde en 
de bal vanaf de rand van het 
strafschopgebied in de rechter-
kruising schoot: 1-1. Bij adO 
maakte rechtsachter guillem 
rodriguez zijn debuut, maar de 
van het marokkaanse moghreb 
Tétouan overgekomen Span-
jaard kon niet overtuigen.


