
 

 Belfeldia JO13-2, nao de buure. 
  
Op 6 mei mochten we op stap naar de buren, Irene D3. Wel op de onmogelijke tijd van 12.45 uur, erg 
laat voor een D. En persoonlijk erg vervelend om toch weer op tijd bij de A1 te kunnen zijn.  
Vanwege de afwezigheid van 2 spelers heb ik toch de hulp ingeroepen van E2 spelers. Deze moeten 
volgend seizoen ook naar de D en dus een ideale manier om ervaring op te doen. En we konden de 
hulp goed gebruiken. We starten met  Baerke als keeper, verdediging Tom, Bryan, Rody en Luuk v/d 
Randen (E2), middenveld: Cody, Giel, Daan, Aanval Chloë, Senna, Rafael. Op de bank zaten Alissa, die 
weinig getraind had, Jesper, Bas Backes en Tim Weijers (beiden van de E2). Ook bij Irene deden 
speelden spelers van de E mee, zeker eentje van de E1, hij had namelijk donderdags met ons 
meegetraind. Hij was de vriend van onze Daan.  
Ondanks alles begonnen we verschrikkelijk slap aan de wedstrijd. Er werd bijna niet gelopen, slecht 
opgelet, matig verdedigd en geen echte aanval. Na een kwartier met wat wisselingen geprobeerd 
hier verandering in te brengen: Tim Weijers en Bas Backes erin en ook Jesper. Toch hielp het niet 
heel erg veel. We kwamen dan ook op achterstand 1-0 na slecht ingrijpen. Toch konden we een 
beetje tegen de verhouding in de 1-1 maken via Jesper die een houdbaar schot afleverde wat erin 
ging. In de rust de kids proberen op te peppen, maar op een of andere lukte die dag niks. Er werd nu 
wel meer gewerkt en gevochten voor de bal. Buiten wat speldenprikken en kleinere kansjes kregen 
we niet veel. De tegenstander daarentegen kreeg nog wel kansen. Verdedigend stond het wel beter. 
Een van de kansen maakte Irene goed af en het werd terecht 2-1. Het duel ging zo verder. 
Totdat we op het laatst alles nog gelijk hadden kunnen trekken. Rafael kreeg de bal en ging op de 
keeper af. Hij vergat echter naar links te kijken om de totaal vrijstaande Chloë te bedienen. Ondanks 
flink coachwerk gebeurde dit niet en de kans was verkeken. Hier hadden we de 2-2 nog kunnen 
maken, niet direct verdiend maar toch. Eindstand 2-1 en de 2e verloren wedstrijd, die erg onverwacht 
kwam. In het najaar hadden we nog van deze tegenstander vrij ruim gewonnen. Beste man Tim 
Weijers, die liet zien dat hij al goed mee kan in de D. Jammer, snel vergeten en op naar de laatste 
wedstrijd. Pluspuntje was wel dat HBSV ook verloor en we dus 2e bleven in de stand. 
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