
Wedstrijdverslag Baarlo JO9-4 vs. Belfeldia JO9-2, 22 april 2017 

Het is de 2e keer dat we uit spelen tegen Baarlo; Vorige maand eindigde het in een gelijkspel tegen 

Baarlo JO9-5. Een mooie, teamprestatie en een spannende wedstrijd. Ook vandaag willen we ons 

weer van de beste kant laten zien! 

De eerste 10 minuten beginnen we echter zeer slap. We moeten vol in de verdediging, daarbij komt 

dat keeper Tren nog niet echt wakker is. Sjors schreeuwt hem effe wakker, dat doet wonderen. Dus 

kansen voor Baarlo, wij komen nauwelijks over de middellijn. In de 12e minuut is het dan ook geheel 

tegen de verhouding in dat wij scoren. Dean ramt de bal tegen de touwen, 0-1. Eén minuut later is de 

stand weer gelijk door het niet-verdedigen. We kijken teveel, geen duels en spelen te weinig samen. 

En op de training gaat dat alles juist goed! Net voor rust wordt het ook nog 2-1 voor Baarlo. 

 

In de rust sporen we onze jongens nog eens goed aan. We moeten meer duels winnen en werken 

met mekaar. We beginnen fel aan de 2e helft. Een goed schot uit de 2e lijn van Roel, goede acties van 

Joep en Dean. Deze goede fase wordt beloond met een goal: Dean scoort zijn 2e van de dag en juicht 

als een echte prof. Het duurt echter niet lang of we komen weer achter.. Sjeisse, 3-2. In de laatste 

seconde maken we nog bijna gelijk met een schot dat rakelings langs de kruising gaat. Helaas! 

Met deze nederlaag zijn we in de grijze middenmoot beland, de 5e plaats. De resterende 2 

competitiewedstrijden zullen dan ook alleen nog maar voor de statistieken zijn….. Da’s eigenlijk niet 

helemaal waar: voor het plezier van onze jongens en meisjes en dat hebben ze iedere week!! 

Komend weekend is er geen programma. Op 6 mei gaan we verder met een thuiswedstrijd tegen 

Egchel/Panningen JO9-3. Die staan in punten gelijk met ons. Bij winst ligt een derde plaats wellicht in 

het verschiet.  



 

 


