
 

 Belfeldia JO13-2 Eindelijk de eerste wedstrijd. 
  
Na de winterstop gingen de eerste 2 wedstrijden voor de D2 niet door. De tegenstanders hadden in 
beide gevallen afgezegd. Gelukkig konden we nu eindelijk aan de bak. En dat ook nog tegen de 
vermoedelijk zwaarste tegenstander, Reuver D2. We kenden ze nog van de bekerwedstrijden waarbij 
we in Reuver een flink pak slaag kregen. Desondanks hadden we er veel zin in.  
We begonnen helaas niet goed en liepen constant achteruit. De eerste goal was echter niet vanuit 
een Reuverse actie, maar onze keeper liet bij het pakken van de bal deze los en een speler van 
Reuver schoof de bal erin, 0-1. Jammer, maar weer opnieuw oppakken. Bij een corner ging het ook 
fout. De bal ging onder de voeten van Alissa door en weer schoot eentje van Reuver de bal 
gemakkelijk binnen, 0-2. De druk werd er nog niet minder op. Even later moest Rody aan de 
noodrem trekken om een speler tegen te houden, maar helaas net in het penaltygebied. Dus penalty, 
die Baerke niet kon stoppen, 0-3. Langzamerhand kregen we de verdediging op orde. Mede door een 
omzetting in het elftal: Mijke naar rechtsback en Giel naar het middenveld, tevens kwam Tom binnen 
de lijnen. Er kwam meer rust en aanvallend konden we een beetje druk op de Reuverse verdediging 
leggen. Bij een mooie doortikactie tussen Daan en Chloë werd Senna vrij gezet door Daan. Senna kon 
op de goal af en over de keeper in de goal schieten, 1-3. Deze stand konden we redelijk makkelijk 
vasthouden en hier en daar een aanval opzetten richting goal van Reuver. 
In de rust de kids wel gemeld niet te lang te treuzelen in de verdediging en snel de bal naar voren te 
schieten. We hebben immers snelle Senna, die dan actief kan zijn. 
In de tweede helft kregen we echter snel weer een tegengoal. Maar deze keer na een goede actie 
van Reuverse kant en het schot kon door Baerke niet gestopt worden, 1-4. 
In het verloop van deze helft kreeg Reuver gelukkig geen echt grote kansen meer en wij konden 
speldenprikken uitdelen richting Reuver. Helaas treuzelden we vaker te veel en werd de bal weer 
teruggehaald. Een keer kon Chloë nog uitbreken op links, echter op het laatst werd ze door een 
correcte tackel gestuit. 
In de laatste 5 minuten ging het helaas toch nog erg fout. We letten niet meer goed op, renden 
minder terug en verdedigden ook slechter met als resultaat dat Reuver nog 3 keer kon scoren, 
waardoor de stand 1-7 werd als eindstand. Supergoed gespeeld tot helaas de laatste 5 minuten. 
Volgende week hopelijk weer en dan zeker tegen een minder zware tegenstander. 
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