
 

 Belfeldia JO13-2 in KOW tijd. 
  
Met veel geregel het elftal compleet gekregen konden we aan onze derde competitiewedstrijd tegen 
RKMSV (Meijel) beginnen. De leiders Erik, Leon en Mark hadden met veel gepuzzel een goede 
opstelling samengesteld. Top scheids erbij en ballen maar! We begonnen met de volgende opstelling: 
Keeper Finn, achterin Thom, Bryan en de backs Alissa en Rody. Middenveld Lart, Giel en Cody met 
Aidan er net voor en helemaal voorin op de flanken Chloë, tevens aanvoerder vandaag, en Raphael. 
Op de bank zaten Baerke, Giovanni en Raf. Hier en daar had een speler een andere rol gekregen, 
maar dat was soms ook omdat hij die de week ervoor al perfect uitvoerde. 
We begonnen direct met veel druk op de tegenstander te zetten. Vooral Chloë met Aidan 
combineerden goed en kregen de druk er goed op. Hieruit kwam dan ook de eerste goal voor 
Belfeldia D2. De bal kwam via Chloë weer terug in het midden en Giel tikte naar Aidan die lekker 
uithaalde in de lange hoek, 1-0. We combineerde rustig verder en Chloë veroverde vaak ballen in 
combinatie met Rody en Cody erachter. Toch kon de laatste linie van Meijel ook deze ballen vaker 
wegwerken. Dit resulteerde echter te veel in diepe ballen op hun buitenspelers, die erg snel waren. 
Alissa en Rody kwamen hierdoor wel eens in de problemen. Het team van RKMSV was zeker niet 
zwak te noemen. Daarom wisselde leider Mark op gegeven moment Giovanni voor Giel om meer 
druk te zetten op hun laatste man, zodat die niet zo maar uit kon verdedigen. Dit ging toen ook 
beter. De wedstrijd ging aardig op en neer toen we ook nog eens een penalty tegen kregen na een te 
grove duw van Alissa. Of was de tegenstander gewoon te klein? Penalty werd genomen en gestopt 
door keeper Finn. Pfff, verder met de pot! 
Bij een van onze aanvallen kwam nu eens Bryan mee naar voren en na een combinatie kreeg hij de 
bal terug en haalde flink uit en schoot de bal in de rechterbovenhoek, 2-0. 
Alissa werd nog gewisseld met Raf, die even moest wennen, maar erna solide speelde. 
Rust. Boys en girls gecomplimenteerd maar ook puntjes op de i gezet met enkele tips. 
In de 2e helft gingen we weer flink verder met combineren. Toch lukte nu het ook vaker niet en ook 
Meijel kreeg zijn kansen. We hielden de goal verder schoon en voorin hadden we via Baerke, die 
ingevallen was voor Raphael, nog een erg leuke kans. Baerke probeerde via een omhaal op goal te 
schieten en dat lukte warempel ook nog bijna. Baerke bleek met Bryan, die naar de rechtshalf positie 
was verhuisd, een flinke plaag voor RKMSV. Ze creëerden samen een aantal kansen bij elkaar die er 
helaas niet in gingen. Giovanni en Aidan deden ook hun duit in het zakje hierbij. Chloë op links kreeg 
toen minder mogelijkheden. Chloë werd nog eens gewisseld weer voor Raphael, maar vanaf de 
linkerkant kwam geen echte druk meer. In de laatste minuten kregen we via een combinatie van 
Aidan en Baerke nog eens kans, waarbij ook Giovanni spelers meer trok en zodoende Baerke 
ongestraft op goal kon schieten, 3-0. Dit was ook de eindstand van een leuke pot voetbal tegen toch 
een redelijke goede tegenstander. 
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