
 

 Belfeldia JO13-2, de eerste inhaalwedstrijd . 
  
Het paasweekend en onze eerste van hopelijk 2 inhaalwedstrijden van het begin van het seizoen. Een 
wedstrijd in Venlo tegen de Venlosche boys. Het weer was regenachtig, maar werd droger toen we 
met de wedstrijd begonnen. Er was afgelopen week door de meesten goed getraind en dus konden 
we er flink tegenaan. Vanaf de aftrap probeerden we flink druk te zetten op de tegenstander. Dit 
lukte redelijk goed. Echter bleek Venlosche boys een geduchte tegenstander en geen zwakke 
broeder. We moesten verdedigend goed oppassen. Vooral de kant van Alissa werd flink geteisterd en 
met hulp van Bryan en Thom voorkwamen we vaak dat ze konden doorstomen naar onze goal. 
Aanvallend werden door de middenvelders Cody en Daan veelal onze buitenspelers Chloë en Tim 
gezocht. Deze bedienden dan weer Senna. Zo kwam bij onze eerste goal de bal via Daan naar Chloë, 
die de achterlijn haalde en Senna bediende, die de inlopende Tim aanspeelde. Deze haalde super 
geplaatst uit naar de rechterbovenhoek, 0-1. En dat met een blessure enigermate. Tim leefde 
hierdoor helemaal op. We scoorden zelfs de 0-2 eniger tijd later. Na een mooie steekbal van Daan 
kon Senna vrij van verdedigers opstomen naar het vijandelijk doel en bal mooi langs de keeper 
schieten. Ook Venlosche boys kreeg toch enkele kansen. Zo moest Mijke, die Baerke een helft 
verving,  2x echt in actie komen om een goal te vermijden. Ruststand 0-2. 
Leon en Mark herhaalden de goede zaken van de eerste helft nog eens en vertelde ook waar we op 
moesten letten. Vooral goed door blijven gaan! 
In de tweede helft keepte Baerke weer en werd Tim uit voorzorg vanwege zijn blessure even 
gewisseld. Ook Thom moest even krachten op doen. Dit laatste was toch even te merken, want 
achterin stond het nu duidelijk minder sterk jammer genoeg. Zo viel dan ook de 1-2 door niet 
oplettend verdedigen. Een speler van Venlosche boys kon zo combinerend vanuit het middenveld op 
onze goal afstormen en afwerken. Even later toch maar Thom weer in gebracht en even de licht 
geblesseerde Rody gewisseld, die weer eens keihard aan het werk was als back. De kansen voor 
Venlo maar ook voor ons werden hierna minder. Toch waren er soms leuke combinaties via Cody in 
het middenveld te zien bij ons, vaker ook van achteruit naar voren voetballend. Verdedigend had de 
tegenstander het beter voor elkaar. Er waren wel nog kansen voor ons. En uit een van die mooie 
combinaties vanuit het middenveld gegeven bal door Raphael kon Senna weer eens opstomen. Ook 
Chloë rende mee en voor de uitkomende keeper tikte Senna de bal naar rechts naar Chloë, die 
beheerst afrondde, 1-3.  
Verder kregen we nog een kans na een opstomende Giel, die teruglegde op de vrijstaande Chloë,  
konden we helaas niet verder. Chloë stond buitenspel! Wel een beetje erg vreemd als je de bal 
terugkrijgt naar achteren?? Senna stond toen ook al klaar om af te werken. 
Aan de andere kant kregen we toch nog een goal tegen. Een slecht weggewerkte bal werd in 1x op de 
slof genomen en over Baerke heen in de goal geschoten, 2-3. Vervelend en onverdiend op dat 
moment. Echter moesten we toen weer vol aan de bak om de tegenstander van een derde keer 
scoren af te houden. Hierbij werkte letterlijk iedereen  mee. Bij speldenprikken naar voren waren Tim 
en Senna nog wel eens gevaarlijk, maar gescoord werd er niet meer. 
Een wel verdiende 2-3 eindstand werd er meegenomen naar Belfeld. De jongens en meisjes flink 
gecomplimenteerd voor het harde werken. Met veel positiviteit kom je heel ver! 
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