
 

 Belfeldia JO13-2, de laatste wedstrijd van het voorjaar 2017. 
  
Op 13 mei onze laatste wedstrijd tegen Egchel/Panningen D3. Een tegenstander van hetzelfde niveau 
als vorige week? Na een paar leuke en goede trainingen hadden we er wel zin in. We starten met de 
volgende opstelling:  Baerke in de goal, verdediging Tom, Bryan, Rody en Alissa, middenveld: Cody, 
Giel, Daan, Aanval Chloë, Senna, Tim. Op de bank zaten Mijke, Rafael en Bas Backes kwam even later 
aanvullen. We begonnen perfect aan de wedstrijd en in de 1e minuut kregen we een corner. Deze 
werd gezet zoals op de training door Rody. Hij gaf de bal goed voor en Giel werkte bij de 2e paal de 
bal in de goal, 1-0. Bij de training al aangegeven dat er minimaal geprobeerd moest worden om de 
bal tenminste te raken en liefs richting de goal. We hadden namelijk al enkele keren in een wedstrijd 
gehad dat iedereen terugdeinsde als de bal voorgegeven werd. Nu dus niet! Dit felle spel hielden we 
nu vol. Had een flinke wedstrijdbespreking had nu wel nut. De kids hadden zelf bij de training van 
dinsdag al aangegeven dat het vorige week zaterdag niet best was. Eigen reflectie is het beste. We 
bleven maar kansen creëren voor de goal van Egchel/Panningen, maar de wel statische maar grote 
keeper wijkte niet zo maar. Een schot van Tim werd gepakt, een kans van Senna verijdeld en ook 
Cody kreeg een mogelijkheid. De tegenstander had niet zo veel te vertellen wat betreft aanvallen. 
Onze verdediging had grotendeels alles goed onder controle. Hierbij viel Rody wel erg positief op. 
Toch kreeg Egchel/Panningen een grote kans. Een van hun snelle aanvallers kwam vrij en op de goal 
af, waar Baerke weifelde met uitkomen. Zodoende schoot de aanvaller over Baerke heen op de lat en 
over. Onze grootste kans kwam na een goede steekbal van Cody haalde Tim nu eens de achterlijn en 
zette goed voor. Chloë kreeg de intikker bij de 2e paal bijna voor de voeten, maar de bal stuiterde 
zoals vaak bij de velden van Belfeldia omhoog en voorbij aan Chloë. Jammer, want het was wel een 
erg grote kans. Toch scoorde we via Senna bij een uitbraak van hem de 2-0. En de rust volgde. Een 
meer dan terechte voorsprong. We speelden goed. Het enige minpunt waren de 3 uitvallers in de 
eerste helft. Mijke kwam voor Alissa, Rafael voor Giel en Bas voor grote broer Tom.  
Na de rust zo verder. Echter had de tegenstander ook een flinke preek gekregen, want ze kwamen 
met meer felheid naar buiten. Onze verdediging kreeg nu ook meer te doen. Soms werd het dus te 
spannend maar dan zorgde Baerke met goed keeperswerk dat de 0 gehouden werd. 
Voorin kregen we ook nog kansen en uit een van deze kansen scoorde Senna de 3-0. Chloë kreeg 
weer een goede kans, maar ze had het geluk niet mee en scoorde niet. Verder was er ook nog een 
kans voor Bas, die hoog over schoot. Een 2e mogelijkheid liet hij niet onbenut en zo scoorde deze E2 
speler bij de D voor het eerst, 4-0. Top! Derhalve een publiekswissel zonder dat die dat begreep. Wel 
opletten he ouders! Eindstand 4-0 en dik tevreden met het behaalde resultaat deze seizoenshelft, 2e 
in de competitie achter het veel te sterke Reuver. 
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