
Veteranen verzuimen te scoren! 
 
Door een groot aantal afmeldingen (van de eigen groep waren er deze middag slechts 8 aanwezig) 
waren we genoodzaakt de wedstrijd tegen Arcen te starten met een hoog gehalte aan “invallers”. 
 
Om de vroeg invallende duisternis voor te blijven werd er eerder gestart waarbij we zeer voort-
varend, met bij tijd en wijle goed combinatievoetbal, van start gingen. 
De eerste helft, waarin Arcen echt nagenoeg niks in de melk te brokkelen had, in een vogelvlucht: 
 
2e min.:  Strak schot van Musse Graad, corner! 
3e min.:  Schot van Tom over 
4e min.:  Voorzet Joey, kopbal Tom, 0-1! 
8e min.:  Misser van Gerard, omdat hij weigerde te duiken naar een strakke voorzet en zo te 

scoren! 
10e min.:  Strak schot van Joey langs de paal: 0-2! 
14e min.:  Wederom een strak schot van Musse Graad, van metertje of 20-25 in de lange hoek, 

0-3! (FIFA-goal??) 
20e min.:  Dennis die als laatste man bij een corner mee naar voren is gegaan probeerde de bal 

in te koppen, maar door het natte weer en het weinige houvast op de schedel van 
Dennis kon hij niet meer produceren dan een ongevaarlijke “ketser” waarna 
veelvuldig “kriete” over het veld werd gescandeerd. 

21e min.: Wederom een doelpunt van Joey: 0-4! 
25e min.: Eerste bal voor onze eigen doelman: Danny. 
 
De eerste helft speelde zich dus eigenlijk nagenoeg alleen af op de helft van Arcen. 
 
Dit was in de tweede helft wel anders, al kwamen we nog redelijk uit de kleedkamer: 
 
2e min.:  Schot van Brad op doel 
5e min.: Wissel door Twan: John van Belfeldia werd ingebracht voor Roel van Arcen?? 

Je zou verwachten, omdat John bij Arcen als laatste man ging spelen, dat het 
hierdoor voor ons nog makkelijker zou worden maar niets is minder waar: de prik 
was er een beetje van af bij Belfeldia. De rest van de wedstrijd werd redelijk slordig 
gevoetbald, waardoor  Arcen meer van het eigen doel kon voetballen, en werden er 
nog maar weinig kansen gecreëerd. Tot: 

32e min.:  Lange bal/voorzet van Joey die bij de tweede paal, vallend, door Matty werd 
ingekopt. Einduitslag: 0-5! 

 
Al met al een makkelijke overwinning. Die bij beter verzorgd spel in de tweede helft toch beduidend 
hoger had kunnen uitvallen. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 


