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Vandaag, 24 maart, stond de uitwedstrijd tegen Grashoek op het programma. 
Door een omleiding in Grashoek, op weg naar het sportpark, waren we de weg even kwijt. 
Dat gevoel was in de beginfase van de wedstrijd ook nog aanwezig. 
Na een minuut was het al 1-0 voor Grashoek. 
We vonden gaandeweg de wedstrijd toch de weg naar het vijandelijke doel en creëerden een aantal 
kansjes. 
Maar na een kwartier kreeg Grashoek, na een indraaiende corner, de tweede grote kans om te scoren. 
Dat was dan ook de 2-0. 
Wij gingen weer vlijtig verder. Tot aan de 16 meter ging het vrij aardig, maar Grashoek stond  met veel 
mensen in hun strafschopgebied te verdedigen. 
Na een half uur ontstond er na een corner een scrimmage voor het doel van Grashoek. 
De keeper van Grashoek en Dennis vochten voor de bal, maar Sjuul ging er met de buit vandoor. 
Hij hoefde de bal alleen nog maar over op z'n voet te laten vallen en de  2-1 stond op het scorebord. 
Onze hoop laaide weer op. 
Niet lang, want na 2 minuten vergrootte Grashoek de voorsprong weer tot 
2 doelpunten verschil. 
Bij een corner kopte een Grashoek speler vrij in en maakte de 3-1. 
We waren wel aan de rust toe om even alles op een rijtje te zetten. 
De coach geloofde er in ieder geval niet meer in en maakte dat in de rust kenbaar. 
Dit hadden we net nodig. Getergd begonnen we aan de 2e helft. 
Belfeldia werd de bovenliggende partij. 
Na een minuut of tien kwam Stephen door met een goed geplaatst schot op doel. 
De keeper kon het schot maar moeizaam keren en de bal dwarrelde nog wat voor het doel langs. 
Sjuul was er weer als de kippen bij en tikte de bal over de doellijn, 3-2. 
Na nog een tiental minuten werd Joey vrij voor de keeper gezet door een magistrale pass van Tom. 
De eindstand was bereikt. 3-3. 
Net voor het eindsignaal had Sjuul daar nog wel verandering in aan kunnen brengen door een hattrick te 
maken. 
Maar hij kreeg de bal net niet onder controle toen hij oog in oog stond met de keeper. 
Op naar de volgende wedstrijd. 
 
 


