
Zaterdag 08-04-2017  / H.B.S.V. JO13 – Belfeldia JO13: 0-5 (0-2) 

Vorige seizoenshelft hield middenmotor HBSV ons met heel veel kunst en vliegwerk op 1-1, daar 

waar een 1-10 eindstand een betere afspiegeling van de wedstrijd was geweest. De bal wilde er 

destijds echter gewoon niet in waardoor de wedstrijd teleurstellend in een gelijkspel eindigde en 

onze kampioenswedstrijd een week later toch nog even spannend werd. Deze competitie had de club 

uit Hout-Blerick tot nu toe nog alles gewonnen waardoor we toch een pittige wedstrijd konden 

verwachten tegen de huidige nr. 2 op de ranglijst. 

Tijdens de training  van afgelopen donderdag moest Rody helaas op ongelukkige wijze afhaken 

vanwege een blessure. Van de 13 spelers waren er dus maar 12 beschikbaar vandaag en dat had 

nogal wat tactische omzettingen tot gevolg in de opstelling. In de hoop om zodoende hopelijk 

voldoende tegengas en ‘body’ te kunnen geven vandaag en om bij winst in de top 3 te kunnen 

blijven.  Er werd her en der aardig gemopperd over de opstelling maar als trainers hadden we daar 

onze redenen voor gezien de afgelopen trainingen en wedstrijden. 

Deze omzettingen pakten al snel prima uit want al na 3 minuten kon Senna  vanuit het middenveld  

eenvoudig opstomen richting vijandelijk doel om beheerst de 0-1 in de touwen te schieten. 

Gedurende de 1e helft bleven we licht de bovenliggende partij en de 0-2 van Cody, die in een kluts de 

bal voor de voeten kreeg en keurig afwerkte, was voor ons een teken dat het vandaag waarschijnlijk 

wel zou gaan lukken om HBSV op de knieën te krijgen en revanche te nemen op vorige seizoen.  

Halverwege de 1e helft moest Giel het veld tijdelijk verlaten na een ongelukkige val waardoor Rafael 

zijn opwachting kon maken als linkshalf.  Helaas waren we gedurende de hele wedstrijd af en toe wat 

slordig in ons spel, liepen we her en der onnodig op andere plekken te voetballen dan van te voren 

was afgesproken en hadden we wat moeite om gewoon de trekker over te halen op de juiste 

momenten waardoor het bij rust bij een 0-2 voorsprong bleef waarbij onze verdediging, op een 

afstandschot na, niet echt noemenswaardig  in de problemen is geweest.  

In de rust werd Giel er alweer ingebracht ten koste van Chloe en na circa 10 minuten pingelde Cody 

zich op knappe wijze door de verdediging  heen om de bal daarna keurig voor de voeten van Tim te 

leggen die de 0-3 kon aantekenen.  HBSV gaf in de 2e helft iets fanatieker tegengas maar dat gaf ons 

de ruimte om er af en toe snel uit te komen. Bij de 0-4 slalomde Senna enkele tegenstanders voorbij 

om daarna doeltreffend de bal in het doel te deponeren waarmee de buit wel binnen was. Daan 

werd gewisseld,  Mijke schoof weer naar de verdedigende stellingen en zodoende konden we de 

resterende  minuten rustig uitspelen. De 0-5 eindstand volgde enkele minuten voor tijd na een 

afgeslagen bal die via de keeper voor de voeten van Tim rolde die eenvoudig binnen kon tikken …. 

Man van de wedstrijd  vandaag:  Bryan… 110% inzet, netjes alle taken uitvoeren, niet mauwen, niet 

zeuren maar knokken. Al waren er meer spelers die daarvoor in aanmerking kwamen vandaag. 

Het ging vandaag makkelijker dan van te voren gedacht en de 3 punten waren verdiend maar er zal 

door dit team wel nog geleerd moeten worden dat de trainers de opstelling bepalen en dat we inzet 

en motivatie verwachten bij zowel trainingen als wedstrijden ongeacht welke plaats we spelers toe 

bedienen of welke oefenvormen we doen.  Op elke plek op het veld is de bal tenslotte even rond om 

er mee te voetballen! Alleen met 13 gemotiveerde teamspelers bereiken we als team onze 

gezamenlijke van te voren afgesproken doelstelling:  plek 3-4! En op die plek staan we nu! Keurig! 


