
HBSV JO9-3 – Belfeldia JO9-2G d.d. 12-11-2016 
(verslag geschreven net na dé race van het jaar van Max Verstappen) 
 
Gisteren hadden we een vroege uitwedstrijd (9.00 uur) tegen één van de topploegen in onze 
competitie, te weten HBSV JO9-3 uit ‘Holt Bliërick’. Daags na Sintermèrte was dit een tricky tijdstip. 
Helaas moest onze Babien al voor de warming-up er de brui aan geven. Misschien te veel oliebollen 
gegeten? Of toch de spanning voor de intocht van Sinterklaas?  
 

Na een goede warming-up, geleid 
door Tren, onze aanvoerder van 
vandaag, werd in ‘d’n oozel’ lekker 
aan de wedstrijd begonnen.  
 

 
We begonnen fel aan de wedstrijd, precies waarop we 
verleden week keihard op hebben getraind. Na een scrimmage 
voor het doel van HBSV ontbrak helaas het laatste zetje om al 
vroeg op voorsprong te komen. Vervolgens ontspon zich een 
enerverende en hartverwarmende pot voetbal. 
 
Beide teams konden lekker ballen, omdat er lekker veel ruimte op het veld was. Geen kluitjes-voetbal 
zoals we dat al een paar wedstrijden hebben gezien. 
Na ruim 5 minuten probeerde Clim het van een meter op 10, maar zijn schot miste net de juiste 
richting. In de tegenaanval van HBSV werd helaas wel gescoord. Net na z’n misser rende Clim als een 
dolle mee terug, verdedigde fantastisch maar toen hij de bal probeerde weg te werken schoot hij 
tegen een been van een tegenstander en de bal klutste achter onze verbouwereerde keeper Siem 
tegen het netje, 1-0 voor HBSV. Dat was de eerste bal die Siem daadwerkelijk van dichtbij had gezien. 
 
Vanaf de aftrap snelden we weer naar voren en na goed werk van Lucas kwam de bal voor de voeten 
van Clim. Weer poeierde hij van een afstandje op doel, maar nu helaas keihard tegen een been van 
een tegenstander. Vervolgens rende HBSV weer met de bal naar voren en moesten we alle mogelijke 
benen gebruiken om een tegengoal te voorkomen. Ook Siem vloog van links naar rechts en redde 
enkele malen spectaculair. Dit was echt een ouderwetse scrimmage zoals je ‘m zelden ziet. Gelukkig 
voor ons zonder gevolgen. 
 
In de volgende aanval van HBSV liet Siem weer zien dat hij vandaag niet was gekomen om een 
doelpuntje weg te geven. Met een wederom flitsende redding voorkwam hij een 2-0 achterstand.  
In deze fase stonden we even met de rug tegen de muur. Ondanks verwoede pogingen van o.a. 
Solana en Roel kwamen we even niet in de buurt van het doel van HBSV. Door goed verdedigend 
werk van Jayson, Luca en Tren werd erger voorkomen. Ook Luuk en Lucas droegen hun steen(tje) bij, 
en dat was nodig ook.  
 
Hoewel we zelf even nauwelijks aan een fatsoenlijke aanval toekwamen, was het verdedigende 
aspect bij ons geweldig goed verzorgd. Precies zoals het hoort!  
Een minuut of 6 voor rust viel toch jammerlijk maar verdiend de 2-0 voor HBSV. Maar wij lieten het 
hier niet bij zitten en zetten nog een tandje bij. Een poging van Lucas miste het doel op een (bos) 
haar en een uitval van Luca werd goed gestopt door de Poerkerse keeper.  
 



Een doelpunt kon echter niet uitblijven en zo dacht Luuk er ook over. Een poeier van een meter of 20 
heeft de keeper alleen maar voorbij horen komen. Het netje bolde al voordat hij met de ogen kon 
knipperen. Schitterend Luuk! 2 minuten later had Clim de verdiende gelijkmaker op z’n schoen, maar 
nu redde de keeper bekwaam. Net voor rust kwam HBSV ook nog tot een schot, maar Siem stond op 
de juiste plek om dit schot te keren. 
 
Hè hè, rust… tijd om op adem te komen… en om complimenten uit te delen… 
 
In de rust wordt bij ons gewisseld van keeper. Tren verruilt z’n geel-zwart voor het gifgroene 
keeperstenue, Siem doet het tegenovergestelde. 
 
Vanaf het begin van de 2e helft ging de turbo weer aan. Een poging van Siem en vervolgens Luuk leidt 
tot een corner. Deze corner wordt strak voor het doel geschoten door Roel en maar net gemist door 
Lucas. Nadat de keeper de bal heeft opgepakt geeft hij de bal een lel naar voren over alles en 
iedereen heen. Roel ziet het gevaar en sprint als een gazelle achter de bal aan en verijdeld vervolgens 
samen met Tren een tegengoal.  
 
2 minuten later hetzelfde beeld, al hoeft Tren nu niet in actie te komen. Even later probeert Roel het 
van een meter of 18. Zijn schot gaat helaas aan de verkeerde kant van de paal, naast dus. Na de 
uittrap van de keeper veroveren we de bal en probeert Clim het ook weer van een flinke afstand. 
Ook zijn schot gaat rakelings langs. HBSV weet even niet waar ze het zoeken moeten. Maar na een 
verre ingooi staat er vervolgens toch een Poerker kogelvrij en snelt op het doel van Tren af. Helaas is 
Tren kansloos in deze 1 tegen 1 situatie en scoort HBSV de 3-1. 
 
Uit de aftrap volgt een goede aanval door goed werk van Solana en Siem. De bal beland voor de 
voeten van Luuk en Clim en gezamenlijk vuren ze helaas wederom net naast. Hetzelfde verhaal bij 
een volgende poging, ditmaal van Roel. In de tegenstoot van HBSV moet vervolgens onze verdediging 
weer vol aan de bak. Luuk en Luca verkopen hun huid duur, maar er zijn uiteindelijk 2 uitstekende 
reddingen van Tren nodig om een 4e tegendoelpunt te voorkomen. 
 
Vervolgens is het weer de beurt aan Clim, wederom een schoot van afstand. Maar zoals al enkele 
malen deze wedstrijd laat de keeper van HBSV zien dat ook hij niet is gekomen om vervroegd 
Sinterklaas te spelen.  Ook Lucas waagt nog een poging. Na een rush van een meter of 20 aan de 
linkerflank ontbreekt vervolgens echter de power en finesse om z’n actie om te zetten in de 
aansluitingstreffer. Even later waagt ook Solana nog een poging. Haar poeier wordt door een HBSV-
er van richting veranderd, maar de keeper staat wederom op de goede plaats. 
 
Op dat moment enigszins tegen de verhouding is schoort HBSV vervolgens de 4-1. Een laatste poging 
van Roel mag vervolgens ook niet meer baten. Wederom is de keeper een hinderlijke sta-in-de-weg. 
 



 
Wie dit leest of wie de wedstrijd heeft gezien, en wie vervolgens vanavond de F1-race van Max 
Verstappen heeft gezien, ziet misschien wel wat overeenkomsten. Het waren beide enerverende, 
spectaculaire wedstrijden, waarbij de besten (misschien?) uiteindelijk niet hebben gewonnen… 
 
De wedstrijd was zelfs zo spannend en vol actie, dat de fotograaf (co)reporter geen tijd heeft gehad 
om wedstrijdfoto’s te maken, vandaar maar foto’s van de warming-up en van gespannen 
supporters/spelers bij het penalty-schieten. 
 
Komende zaterdag spelen we de uitwedstrijd tegen koploper Irene JO9-7. Als we zo voetballen als 
vandaag kunnen we misschien wel voor een verrassing zorgen… 
 
 
En dan nu de visie/versie van ‘Ozze Burgemeister’ : 
 
12-11-2016 belfeldia/’holt bliërick  
 

Deze keer moesten we al vroeg op  
Maar ja het is iedereen gelukt  
Het begon zo 
Eerst de warming up die werd begeleid door 
Tren 
Helaas kon Babien niet mee voetballen 
Dat was jammer  
Maar de wedstrijd begon al snel 
Op het begin was het niet zo spannend  
Maar daarna vlogen de ballen om je oren 
Het was bijna een nek aan nek race 
Helaas vielen de eerste goalen voor ‘holt bliërick 
Belfeldia  vond het misschien een beetje moeilijk  

 
Maar daarna kwamen ze in actie ze hebben  
Veel kansen gehad maar de ene keer  er naast en de andere keer 
Paal en er vielen niet zo veel goalen  deze keer helaas hebben we toch nog verloren 
Met 4-1 maar we hebben heel goed gespeeld en daar gaat het om  
 
Geschreven door  Luca Caquelein 
 

 


