
 

 Belfeldia JO13-2, de tweede inhaalwedstrijd . 
  
Midden in de meivakantie staat onze 2e inhaalwedstrijd gepland, dus op 29-4. We moesten hiervoor 
naar Swalmen. Deze hadden helaas een beetje een discutabele wedstrijd gespeeld in het vorige 
inhaalmoment en dus hadden de leiders twijfels over het elftal van deze dag. De spelers in Sportlink 
klopte echter wel. Op het veld hadden we wel twijfels bij 2 spelers, maar ja, gewoon voetballen! 
De trainers stuurden de volgende 11 spelers het veld op: Baerke in de goal, achterin Alissa, Tom en 
Bryan en links Rody, middenveld Rafael, Cody en Giel, voorin Chloë, Senna en Tim. Echter was Chloë 
vergeten de goede bril op te zetten voor de wedstrijd, dus begon Mijke voor haar op die plaats. Na 
een kwartier moest Giel geblesseerd naar de kant en kwam Chloë er toch nog in.  
We begonnen de wedstrijd heel zwak. Alleen Alissa kreeg verdedigend wel een bal weggewerkt, waar 
anderen bleven stuntelen. En ook Baerke had zijn vorm te pakken. Op het middenveld werd ook niet 
goed gestoord en ook de aanvallers bleven nog in gebreke. Derhalve kreeg Swalmen mogelijkheden 
en werd het dan ook niet onverdiend 1-0 voor hen. Na wat aanwijzingen vanaf de kant geroepen te 
hebben, begon Belfeldia D2 langzaamaan warm te draaien. Verdedigend werd het beter en ook 
Senna kon weer in stelling worden gebracht. De eerste schotkans was voor Tim. De 2e uitbraak 
leverde de gelijkmaker op door Senna, 1-1, weggestuurd door een pass van Tim. Even later gevolgd 
door de 1-2 van Senna naar weer een snelle counter voorgegeven door Cody. Dit werd dan ook de 
ruststand. Het had al meer kunnen zijn als Senna meer oog voor de medespelers blijft houden. 
Goede goals maar hulp kun jij ook gebruiken Senna !! 
In de rust de kids flink toegesproken. Vooral niet bang te zijn en de duels goed aan te gaan. We 
hadden alweer eens enkele spelers met pijntjes, maar daar willen we niet van horen.  
In de 2e helft was het weer even opschrikken. Want Swalmen kreeg een aantal kansen, die door 
Baerke sterk onschadelijk werden gemaakt (veel ballen had hij klemvast, top Baerke). Ondanks alle 
dreiging van Swalmen konden we bij counters erg gevaarlijk zijn. Chloë en Tim liepen dan ook goed 
mee als Senna weer eens een bal kreeg vanuit het middenveld. Zo scoorde Senna nog 2x (1-3 en 1-4). 
De 1-3 was wel erg mooi, omdat dit via een mooie een-tweetje ging tussen Tim en Senna. En bij de 1-
4 was afspelen ook mogelijk geweest. Tim kreeg ook nog een schotkans, waar hij nog verder had 
kunnen doorlopen en ook Rafael had nog een mogelijkheid, maar deze werd afgevlagd wegens 
buitenspel, terwijl aan de andere kant van het veld Chloë met 2 Swalmen spelers stond. Chloë kreeg 
helaas minder goed een voet aan de grond vanwege een erg hardnekkig vervelend spelende dame 
als tegenstander. En kreeg deze meid een koekje van eigen deeg, dan was het huilen. Jammer dat de 
scheids, die goed floot in de 1e helft, in de 2e minder alert was. Ook Cody moest zich een speler van 
Swalmen van het lijf houden en ook Rody werd met natrappen geconfronteerd. Jammer en 
vervelend, want het hoefde niet. Trainer Mark moest derhalve vooral voor blessures en pijntjes 
spelers wisselen.  
Eindstand werd gelukkig 1-4, maar dat hebben op het laatst veel aan Baerke te danken, die 
ouderwets goed stond te keepen. 
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