
Wedstrijdverslag Belfeldia F2 – MVC’19 F5 

We beginnen sterk aan de wedstrijd en gaan meteen vol in de aanval. De technische staf heeft al 

gauw in de gaten dat er vandaag volop mogelijkheden zijn om de eerste competitie overwinning in 

de wacht te slepen. Na 5 minuten het eerste schot op doel van Luca, hij raakt echter de paal. Een 

minuut later overkomt Roel precies hetzelfde. Daarna een mooie solo van Siem, maar tot een schot 

komt het niet. Vervolgens begint een zeer rommelige fase. We zijn dan wel veel op de helft van 

Maasbree aan het voetballen, maar tot kansen komen we niet. Nou ja voetballen…. we staan op een 

kluitje en er zijn nul combinaties, passes of whatever. Onze hoofdcoach Zarrie wordt met de minuut 

ongeduldiger. Tot overmaat van ramp krijgen we bij de eerste de beste uitval van Maasbree ook nog 

een tegengoal: 0-1. Dit is tevens de ruststand. 

 

Wat volgt is een “donderspeech”. Nee geintje! Maar we geven wel aan dat het niet goed loopt. We 

winnen geen duels, trappen de bal in het wilde weg en hebben veel te weinig beleving. De speech 

blijkt te helpen, want we beginnen fel aan de 2e helft en al gauw maken we de gelijkmaker. Nou ja, 

een eigen goal, maar dat mag de pret niet drukken. Niet veel later is het Siem die zowel de 2-1 als de 

3-1 voor zijn rekening neemt en zijn onze jongens en meisjes eindelijk “los”. We houden de druk op 

Maasbree en scoren dan ook geheel terecht de 4-1. Dit maal scoort Roel. Met nog 10 minuten op de 

klok probeert Maasbree nog wat terug te doen. We krijgen nog wel één tegentreffer te verwerken, 

maar mede dankzij voortreffelijk keeperswerk van Luca komt Maasbree niet meer terug in de 

wedstrijd. De eindstand wordt bepaald door Clim, hij maakt de 5-2.  



Iedereen gaat volledig uit zijn dak, want de eerste competitiezege is een feit! Een mooi resultaat 

behaalt door onze toppers, ga zo door en van harte gefeliciteerd! 

Komend weekend begint de herfstvakantie en hebben we geen wedstrijd. De week erna staat de 

bekerwedstrijd tegen Irene F8 op het programma in Tegelen. Een echte derby en we zijn nog volop in 

de race om door te gaan in de beker. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden! 


