
Merefeldia JO9-4 – Belfeldia JO9-2G 
 
Vandaag, zaterdag 3 september 2016, was de grote dag voor de jongens en meisjes van Belfeldia 
JO9-2G (de nieuwe benaming voor F2G). Vandaag waren het trouwens alleen maar jongens, de 
meiden waren om diverse redenen niet aanwezig. 
 

De grote dag zoals gezegd, dat wil 
zeggen hun eerste wedstrijd op een 
‘groot’ veld, met grotere doeltjes en 
meer spelers in het veld en een heuse 
‘opstelling’ van 1-3-3 (1 keeper, 3 
verdedigers, 3 aanvallers). Een heel 
verschil met het “gekraos” van 
afgelopen jaren bij de mini-pupillen. 
Er werd gespeeld volgens het 
FairPlay-principe van de KNVB. 
 

De eerste (oefen)wedstrijd vond plaats bij Merefeldia in Nederweert tegen een team dat al iets meer 
ervaring had in het spelen op een groter veld. Daar was voetballend gezien op het veld niet veel van 
te merken. Het was een gelijk opgaande wedstrijd met (schiet)kansjes over en weer.  
 
Na enkele minuten spelen kwamen we op een 1-0 achterstand, maar daarna pakten we de draad 
goed op en werd Merefeldia flink onder druk gezet. Achterin hield Paris het doel goed klein en 
schoon, werd door Tren, Lucas en Jayson met het mes tussen de tanden verdedigd en voorin zorgden 
Siem, Clim en Roel voor de nodige gevarieerde combinaties.  
 
Na een minuut of 10 ging een schot van Clim 
nog net naast en uit de tegenaanval viel 
helaas, tegen de verhouding in, de 2-0. Na 
een misser van Siem en eveneens een gemist 
schot van Merefeldia viel uiteindelijk vlak 
voor rust (ja ja, rust!) de 3-0. Gelukkig lieten 
we de kopjes niet hangen en gingen we vol 
door voor de verdiende aansluitingstreffer. 
Meteen na de 3-0 kreeg Clim het op z’n 
heupen en hij zorgde uit een sublieme en 
pijlsnelle counter voor de 3-1 ruststand.  
 
Na rust nam Tren de plaats van Paris in het doel in en gingen Roel, Siem en Clim achterin voetballen. 
Lucas, Jayson en Paris vormden nu de gevreesde aanvalslinie. Vrij snel werd duidelijk dat die vrees 
vooral bij Lucas zat, want hij wist niet hoe snel hij weer lekker achterin kon gaan ‘sjoefele’, een 
geboren ‘Ausputzer’ in de stijl van Rinus Israël, of meer recent, John de Wolf. 
 
Ook nu ging het spel goed tegen elkaar op, maar was Merefeldia iets gelukkiger in de afwerking. In 
het begin van de 2e helft schoot Paris nog net naast, waarna door een eigen doelpunt van Lucas na 
een misverstand met Tren helaas de 4-1 volgde. Even later gevolgd door de 5-1. Op dat moment toch 
wel enigszins geflatteerd. 
 
Toch gingen we vol voor de doelpunten en uit het niets zorgde Clim met een verwoestende uithaal 
voor de 5-2. Schitterend schot Clim!  
 



Ondanks verwoede tegenstand van onze 
mannen viel laat in de wedstrijd 
uiteindelijk ook nog de 6-2 en 7-2. Was dit 
misschien te wijten aan vermoeidheid? 
Wie het weet mag het zeggen. 
 
Een ruime verliespartij dus bij ons debuut 
op dit niveau, maar toch was het een 
alleraardigst en leerzaam begin voor de 
mannen. Met een beetje meer training 
zien wij een leuk seizoen tegemoet. 

 
Komende zaterdag mogen we voor de beker voetballen tegen Swalmen JO9-3.  
Aanvang 10.30 uur. 


