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Na het genadeloze pak slaag vorige week van Helden hadden we vandaag weer een tegenstander van 
de zo gevreesde overkant van de maas. Ditmaal betrof het Wittenhorst, gezien hun grote 
jeugdopleiding ongetwijfeld een team met een paar pareltjes in hun midden.  
 
Maar na een aantal trainingen Moves & Skills zouden ook onze jongens en meisjes een goed figuur 
moeten slaan. Dit gezegd hebbende ontspon zich vanaf de 1e minuut een voetballende orkaan zoals 
we die het laatste jaar nauwelijks hebben meegemaakt bij onze ‘kraozers’. De ene schijnbeweging 
volgde op de andere, er werd verdedigd dat het een lieve lust was en aanvallend werd de 
tegenstander volledig overrompeld. Dit resulteerde na een minuut of 5 in de 1e treffer. Na een aantal 
mooie passeerbewegingen rondde Clim fraai af. Enkele minuten later was het weer raak. Na een 
sterk blok van Babien en Luuk belande de bal bij Joep. Deze verzond een fraaie pass op Clim die 
wederom bekwaam afrondde, 2-0! 
 
De kruitdampen waren net opgetrokken of we hadden de 2-1 bijna om de oren. Maar goed dat 
woudreus Tren en onze goedlachse kabouterkeeper Lucas goed opletten en zo een zeker lijkende 
tegentreffer voorkwamen. Even later kreeg onze benjamin, Dean, het op z’n heupen. Hij was nog niet 
heel veel in het stuk voorgekomen maar na een prima verdedigende actie van Solana kwam hij op 
een meter of 15 van het vijandelijke doel in balbezit en twijfelde geen moment. Met een vlammend 
schot verdween de bal achter de verbouwereerde Horster doelman. 3-0 zowaar, ongekend voor ons. 
 
Tussen al dit scorend geweld door werd er ook echt prima gevoetbald, erg leuk om te zien dat de 
prille start met kap- en draaibewegingen door velen van ons al in wedstrijdverband werden 
uitgevoerd. Ook werd er bij vlagen heel goed overgespeeld.  
 
Hadden we het zojuist nog over de enorme pegel van Dean, het mooiste doelpunt van hem moest 
echter nog komen. Enkele minuten voor rust kreeg hij de bal op een meter of 10 van het doel en 
wederom twijfelde hij geen moment. Als een bliksemschicht verdween de bal in de kruising. Super 
Dean, mooier maak je ze zelden meer! 
 
Deed Wittenhorst ook nog mee aan de wedstrijd? Mwah… Ze deden zeker hun best, maar vandaag 
kwamen ze er echt niet aan te pas in Belvend. Noemenswaardig misschien is de ‘verre’ uittrap van 
hun keeper die voor de voeten beland van Joep. Nog net niet dank-je-wel zeggend schopt hij de bal 
bekwaam tegen het netje. 5-0 en tevens ruststand.  
 
Tja, wat moet je dan zeggen als leider? 
Alleen ‘Jaerke’ had z’n gebruikelijke mopper-praatje klaar, Geert en Sjors strooiden echter met 
complimenten… Maar goed dat er altijd nog iemand kritisch is… 
 
Na Luc z’n kritische woorden en een aai over de bol van Geert konden we beginnen aan de 2e helft.  
Met Tren in de goal begon deze helft net zo voortvarend als de 1e helft. Siem en Lucas stonden 
verdedigend hun mannetje, Joep, Babien en Solana hielden Luuk op het middenveld bij de les, en 
voorin waren het afwisselend Roel, Dean en Clim die hun tegenstander geen schijn van kans gaven. 
Helaas zorgde deze overmacht niet voor een uitbouw van de score, hiervoor moesten we nog even 
geduld hebben. Een pegel van Dean spat uiteen op de paal, een rebound uit een corner is aan Roel 
niet besteed en de keeper redt bekwaam op een poging van Dean.  
 
En als de goal niet valt aan de ene zijde, valt ‘ie aan de andere zijde (een ongeschreven voetbalwet). 
Om nu te zeggen dat de poging van Wittenhorst onhoudbaar was gaat iets te ver, en Tren z’n 
showduik zag er best fraai uit, maar de bal vervolgens tegenhouden… Tja… Tergend langzaam rolt de 
bal vervolgens over de doellijn en de eretreffer is zodoende een feit. 



Vanaf de aftrap gaan we weer verder waar we gebleven waren, aanvallen, stormen, de tegenstander 
compleet overrompelen. Joep ziet zijn poging nog net naast gaan, maar even later is het Dean die, 
ditmaal met z’n chocoladebeen, z’n 3e treffer in het wedstrijdverslag ziet verschijnen. In tegenstelling 
tot z’n 2 eerdere doelpunten was dit een zeer slap rollertje, maar oké, die tellen ook. 
Vlak voor tijd schiet Roel nog op de paal na een schitterende pass van Clim.  
Dit was zo’n beetje de laatste doelpoging. De storm ging langzaam liggen, wat over bleef was een 
zacht briesje tot de laatste minuut. 
 
Een mooie en dikverdiende 6-1 overwinning! Bij Wittenhorst wilden de pareltjes niet zo schijnen, bij 
ons des te meer. Ga zo door allen! 
 
Doelpuntenmakers: 
Dean 3x 
Clim 2x 
Joep 1x 


