
Belfeldia JO9-2G – Baarlo JO9-3G 
 
Afgelopen zaterdag 8 oktober 2016 stond de thuiswedstrijd tegen Baarlo JO9-3 op het programma. 
Met een beetje fantasie kun je dit een burentwist noemen, al is de grens een best wel brede beek… 
 
Na een goede warming up, geleid door Tren (de aanvoerder van vandaag) en het warm trappen van 
onze keeper Lucas, kon de wedstrijd beginnen. Ondanks dat het aanvangstijdstip (10.30) een stuk 
aangenamer was als verleden week (9.00) was dit niet meteen te merken bij ons. Baarlo daarentegen 
was vanaf het beginsignaal wel wakker en voor we er erg in hadden lag de bal al achter Lucas in het 
‘netje’, 0-1. Dit was echter nog geen wake-up call want binnen een minuut was het nog 2x raak… 0-3 
en we waren krap 3 minuten onderweg…  
 
Onder aanvuring van de 
trainers Sjors en Luc 
(Geert was door 
omstandigheden helaas 
verhinderd) werd er een 
schepje bovenop gedaan 
en werd het Baarlo een 
stuk moeilijker gemaakt. 
Tren zette een keer goed 
door maar dit resulteerde helaas niet in een treffer. Ook een kans van Baarlo werd gelukkig niet 
omgezet in een doelpunt door een weergaloze redding van Lucas.  
 
Na een minuut of 10 kreeg Clim een goede kans, maar de bal werd vakkundig gekeerd door de 
keeper van Baarlo, die vandaag duidelijk niet was gekomen om alleen maar vliegen te vangen. Direct 
daarna weer een goede actie van Clim met dito redding van de keeper en de volgende mogelijkheid 
van Tren werd helaas ook niet omgezet in de op dat moment verdiende aansluitingstreffer. 
 
Op het middenveld werd flink gebikkeld door Solana, Luuk en Roel. Jayson en Luca schreeuwden zich 
ondertussen de longen uit het lijf om iedereen verdedigend op de juiste plaats te zetten. Uiteindelijk 
resulteerde dit dan toch in de verdiende 1-3 door Clim.  

 
Na een kans voor Baarlo en goed 
keeperswerk van Lucas viel uiteindelijk 
toch enigszins tegen de verhouding in de 
1-4, achter elkaar gevolgd door de 5e en 
6e tegentreffer. Helaas het gevolg van 
onoplettendheid van onze kant, maar 
ook van goed spel van Baarlo, dat moet 
gezegd worden. 
 
Gelukkig lieten we de kopjes niet hangen 
en pakten we de draad hierna weer 

goed op. Siem profiteerde van geklungel aan Baarlo zijde en bracht met een prima actie de 2-6 op 
het scorebord. 
 
Uiteindelijk was dit ook de ruststand. 
 
Na wat aanwijzingen in de rust door de trainers en een keeperswissel (Siem voor Lucas) werd 
voortvarend aan de 2e helft begonnen. Luca stevende op de keeper af na goed werk van Babien. Zijn 
schot miste echter power en richting. 



Meteen daarna viel de 2-7, maar ook nu werd veerkracht getoond en na sterk teamwerk maakten we 
dan ook weer vrij snel onze 3e treffer van de dag (doelpuntenmaker is de verslaggever even ontgaan, 
waarvoor excuses).  
 
Wederom ontspon zich een vermakelijke en gelijk opgaande pot voetbal (al deed de tussenstand 
anders vermoeden). Siem verrichte goed keeperswerk en door de rest van het team werd er 
knoerthard gebikkeld. In de 12e minuut na rust viel dan toch weer een doelpunt te noteren. Helaas 
wederom voor Baarlo, 3-8. Vervolgens probeerde Roel nog een duit in het zakje te doen, maar zijn 
schot werd miraculeus gekeerd door de Baarlo-goalie.  
 

Enkele minuten later was 
het weer raak aan de voor 
ons verkeerde kant. Siem 
was helaas kansloos op een 
schot van Baarlo en het 
resultaat was een 3-9 
tussenstand. Reden om er 
nog een schepje bovenop te 
doen, voor zover dat 
mogelijk was.  

 
Solana dacht ook nog even haar doelpunt mee te pikken na een rush vanaf het middenveld, echter in 
scoringspositie ontbrak de kracht en precisie. Datzelfde kan gezegd worden van captain Tren, die zijn 
schot net naast zag gaan. 
 
Vervolgens ontpopte Babien zich tot een heuse Pitbull. Zij liet zich de bal niet ontfutselen en zette 
knap door vanaf het middenveld en wist de bal vervolgens knap bij onze voorwaartsen te krijgen, 
echter kwamen Solana en Tren samen niet tot overeenstemming wie op doel zou schieten. Dat 
deden ze dan maar samen (teamwork?) maar zonder succes, de bal ging wederom net naast. 
 
Gelukkig had Jayson z’n kruid nog niet verschoten en met een energieke actie zorgde hij in de dying 
seconds voor de uiteindelijke 4-9 eindstand.   
 
Al met al werd het talrijke publiek een vermakelijke pot voetbal voorgeschoteld met helaas een iets 
te grote uitslag, voornamelijk veroorzaakt door enkele momenten van onoplettendheid. Kan 
gebeuren… Volgende week beter… 
 
Komende zaterdag mogen we wederom thuis aantreden. Tegenstander is dan MVC’19 uit Maasbree.  
Aanvang 10.30 uur. 


