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De Limburger

DERDE KLASSE C

Baarlo veilig, trainer Blerick de klos
Blerick had aan precies één punt genoeg om handhaving in de derde klasse
veilig te stellen. Door een 2-0 nederlaag lukte dat niet, reden om ook meteen
afscheid te nemen van trainer Roy Schijven.
DOOR MAARTEN BASTIAENS
BAARLO

Dat Roy Schijven bezig was aan zijn laatste wedstrijden als trainer van Blerick stond al
enige tijd vast. Na drie seizoenen Blerick beproeft Schijven na de zomer zijn geluk bij
MMC Weert. Handhaving in de derde klasse zou het ideale afscheid zijn. Een punt in
Baarlo had gisteren volstaan om dat doel te bereiken. Voor Baarlo stond er ook nog
genoeg op het spel. Winst zou betekenen dat Baarlo zich direct zou handhaven. De
thuisploeg slaagde in die opzet. Matthijs Hanssen zette zijn afscheid luister bij door
twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Door de zege sprong Baarlo over Blerick
heen. Omdat IVO op eigen veld won, gingen ook de Veldenaren op doelsaldo over
Blerick heen. Voor Blerick rest nog nacompetitie. Echter zonder Roy Schijven. Het
bestuur besloot zondagavond de nacompetitie in te gaan met een nieuwe trainer.
„Vanuit de technische commissie is het vertrouwen in Roy opgezegd. Daarop hebben
we besloten met een nieuwe trainer de laatste wedstrijden in te gaan”, liet voorzitter
Paul Lenders weten. Voor Schijven zelf kwam dat als donderslag bij heldere hemel.
„Mijn samenwerking met de groep was goed, ik had geloof in een goede afloop met
deze selectie. Dat heb ik ook uitgesproken. Dit team is te goed voor de nacompetitie.
Helaas waren we te wisselvallig. Ik was graag met handhaving door de voordeur
vertrokken”, liet Schijven weten.
Daar waar er verliezers zijn, lopen er ook altijd winnaars rond. In dit geval aan de zijde
van Baarlo. Want ook daar was vooraf het besef dat het op de laatste speeldag nog wel
eens mis kon gaan. Aanvankelijk werd er dan ook van twee kanten angstvallig naar de
stand bij IVO gekeken. De gasten hadden daar na de treffer van Hanssen halverwege
het eerste bedrijf echter geen boodschap meer aan (1-0). Een ontlading van
titelwinnende proporties volgde. Na de 2-0 van Hanssen kon het feest echt losbarsten
in Baarlo. Het middelpunt van die feestvreugde? Matthijs Hanssen natuurlijk.
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