
Na de aftrap begonnen onze voetballers meteen fanatiek aan de laatste wedstrijd voor de 

winterstop. Onder leiding van onze aanvoerder Lucas werd de bal over het veld getrapt. 

Helaas viel de goal in ons doel na 5 minuten. Al snel maakte Quinn de 1-1 met een mooie trap om ze 

een poepie te laten ruiken! 

Daarna een hele mooie kans voor Luca, maar helaas op een haartje na langs de paal. 

Siem dacht dat kan ik ook en er volgende een onverwacht schot op het doel, maar helaas niet raak. 

Onze keeper van de eerste helft was Jason die met een prachtige redding de bal uit de goal wist te 

houden. En nog een mooie actie erachter aan van zichzelf om een eigen goal tegen te houden! 

En hoppa daar was de 2-1 van Quinn, supermooi doelpunt. 

Onze eigen supporter Woutje was ook van de partij en ons team werd goed aangemoedigd….al was 

de slogan….Hup die sjeale!! 

 

Quinn dacht weet je wat ik trap de bal hoog over nog een keer het net in….superschot! 

Daarna volgde het fluitsignaal, even rust voor de toppers! 

Het was een supermooie eerste helft met een prachtig samenspel om te zien.. 

Na een peptalk van de trainers begint de 2de helft met Tren in de goal. 

Siem begint met een paar mooie acties op rij, maar helaas geen goal. 

Er word echt als profs samengewerkt, heel mooi samenspel. 

Daarna volgt weer een wissel en verruilen Roel en Quinn het veld voor Luuk en Babien. 

Het spel word steeds feller en ze gaan steeds meer in de aanval. Ze vechten om nog een goal te laten 

vallen, maar ondanks het prachtige samenspel en de mooie acties is het ze niet gegund. 

Helaas volgt er een tegengoal en staat het 3-2, maar onze spelers geven niet op. 

De bal gaat van Luuk naar Babien door naar Roel en gaat helaas na dit mooie samenspel helaas net 

langs de goal. 

Maar Luuk denkt die bal moet en zal de goal in gaan en daar volgt de 4-2 van Luuk! 

De papa’s en mama’s langs de lijn hebben ondertussen bevroren tenen en wachten tot er word 

afgefloten. 

En ja daar klinkt het bekende fluitje!!!! 

Woeeehoeeeeee….gewonnen met 4-2!!🎉🎉🎉 

Hele mooie wedstrijd om te zien met prachtig samenspel van onze toppers die we vol spanning 

hebben gevolgd!! 

Fijne feestdagen allemaal en tot volgend jaar!!🎄🎆🎉 


