
Zaterdag 22-04-2017  / Belfeldia JO13 – Helden JO13 : 0-9 (0-4) 

Na de spannende maar gewonnen wedstrijd van vorige week tegen de Venlose Boys (2-3)stond 

vandaag laagvlieger Helden op het programma. Door vakanties en disciplinaire maatregelen zag de 

opstelling er vandaag wederom  wat anders uit dan normaal maar dat zou vooraf geen belemmering 

moeten zijn om de 3 punten vandaag gewoon in eigen huis te moeten kunnen houden tegen Helden. 

Het eerste doelpunt volgde dan ook al vrij rap toen Joeri de bal na een klutssituatie op de pantoffel 

nam en daarmee de verdiende 1-0 liet aantekenen. Enkele minuten later stond het reeds 2-0 nadat 

Senna zichzelf netjes vrijspeelde en keurig afwerkte. Langzaam werd de wedstrijd echter wat 

rommelig maar toch volgde een derde doelpunt via een bekeken afstandschot van wederom Senna 

na goed ingrijpen op het middenveld. Daarna zakte het wat in, werd het speelveld steeds kleiner en 

de motivatie om deze tegenstander helemaal op te vreten verdween wat. Omdat de tegenstander 

echter geen vuist kon maken bleven we simpel overeind maar speelden we zelf wat onrustig en 

slordig. De  4-0 ruststand kwam van de voet van Senna die zichzelf een hattrick cadeau deed met een 

geplaatst schot in de benedenhoek. 

In de rust erop gehamerd dat we het speelveld breed moesten houden, wat secuurder met elkaar 

moesten combineren en iets feller bovenop de bal mochten zitten aangezien deze tegenstander rijp 

was voor de sloop. Dat resulteerde dan ook na de rust in de 5-0 toen Senna vanaf de middenlijn kon 

opstomen om zelf beheerst af te werken. Tien minuten later volgde de 6-0 van Miquel die de bal 

keurig zelf vrijkapte en in de linkerhoek binnenschoot. 

Mijke die een prima wedstrijd speelde werd met deze tussenstand gewisseld en ook Rafael mocht 

even later wat rust nemen.  De 7-0 kwam van de voet van Yoeri die na een mooie dribbelactie van 

Cody vrij voor de keeper werd gezet en de bal enkel nog maar binnen hoefde te tikken.  Het enige 

echte gevaar van Helden bestond uit een bal die Baerke tijdens een rare situatie voor ons doel en na 

wat gegrabbel nog net op de doellijn weer te pakken kreeg.  Aangezien  de verdediging vandaag niet 

veel  te duchten had werd Bryan voor het slot van de wedstrijd naar voren werd gestuurd om ook 

eens ten aanval te kunnen trekken. En het was dan ook Bryan die na een prima actie van Yoeri de 8-0 

op het scorebord kon binnentikken.   

De  tegenvallende Tim werd gewisseld maar werd er 3 minuten later door een plotselinge blessure 

van Chloe per ongeluk weer ingezet. Onbewust foutje van ons want die was dus net als laatste 

gewisseld en was dus niet aan de beurt voor een wissel!  Het slotakkoord kwam van de voet van 

Bryan die met een prachtige boogbal de keeper verraste en de eindstand van vandaag liet 

aantekenen: 9-0! 

Een meer dan verdiende en goede uitslag,  al was het vandaag toch wat matigjes soms. 9-0 klinkt 

uitstekend maar toch was dit voetballend gezien beslist niet onze beste wedstrijd. Het was de zwakte 

van de tegenstander in combinatie met eigen individuele acties die de score opvoerde vandaag. De 

vele goals verdoezelde ons mindere combinatiespel evenals het gebrek aan overtuiging om duels 

soms te winnen. Dat resulteerde in veel hots-knots voetbal op een te kleine ruimte. Wellicht had de 

tussenstand en het gebrek aan tegenstand daarmee te maken vandaag.  In elk geval iets waar we dus 

weer mee aan de slag kunnen voor de komende wedstrijden om beslist die 2e plek, die we dankzij 

deze overwinning inmiddels te pakken hebben, ook niet meer af te geven. Zo proberen we elke week 

weer wat te leren en ons eigen spel te verbeteren. Op naar de volgende tegenstander….. 


