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Vandaag staat d’n derby op het programma. Het historisch zwaarbeladen duel 

tussen Ruiver en Belvend. De spanning is dan ook duidelijk van de strakke 

kupkes af te lezen tijdens de warming up. Luca neemt de lead en zorgde voor 

warme spieren. Jason neemt het aanvoerderchap over van Luca en toont zich 

een waardig leider. 

De wedstrijd is nog niet van start of de 0-1 ligt al tegen de touwen. Roel schrijft 

de belangrijke openingstreffer op zijn naam. Jason volgt met een vlammend 

schot op de paal. In het doel staat Luca en deze ontpopt zich tot een ware 

Belvendse Moer. De ene redding is nog mooier dan de andere en de vertwijfeling 

is bij de Reuverse trainers op het gezicht af te lezen. Ze weten het niet meer. 

Belfeld zet Reuver goed onder de druk en de Oranjese krijgen de bal niet meer 

voor het doel weg. Tren gooit zijn grote sterke lijf in de strijd en verovert de bal 

en Clim zoekt de ruimte op. Roel zet vervolgens een van zijn dribbels in waarna 

Clim zijn eerste binnen schiet: 0-2! En alsof dat nog niet genoeg is maakt hij 

vervolgens zijn tweede na goed voorbereidend werk van Luuk: 0-3! Jason knalt 

wederom op de paal waarna Luuk met unne poäter met links de 0-4 binnen 

schiet.  

Luuk is ontketend en knalt de 0-5 binnen na goed voorbereidend werk van Siem. 

Solana geeft vervolgens een splijtende pas en stuurt Siem diep en deze rondt het 

koelbloedig af: 0-6! Lucas is zo gefocust op zijn verdedigende taken dat hij zijn 

mannetje zelfs dekt als deze langs de lijn zijn schoenen zit te strikken. Wat een 

pitbull! 

 

In de rust vindt een keeperswissel plaats. Jason gaat tussen de palen staan en 

Luca toont meteen zijn klasse met enkele onnavolgbare schijnbewegingen. Na 

wederom een pas van Solana op de sjlieps van Luuk maakt hij de 0-7! De honger 

naar meer neemt ongekende vormen aan en Lucas en Babien gaan voorop in de 

strijd om de bal te heroveren. Toch verslapt de concentratie even en dit wordt op 

dit niveau genadeloos afgestraft: 1-7. Gelukkig houdt Babien de focus op het 

middenveld en zorgt ervoor dat de neuzen weer dezelfde kant op staan. Het 

sambavoetbal is begonnen en na een combinatie tussen Jason, Tren en Siem 

volgt nog een redding van de Ruiverse sluitpot, maar een driehoekje tussen Roel, 

Solana en Lucas is hem toch te gortig: 1-8! De trainers weten van gekkigheid 



niet meer waar ze het zoeken moeten als Roel diep gestuurd wordt en met een 

strak schot de 1-9 binnen schiet. Tren krijgt een uitgelezen mogelijkheid op de 

10e maar zijn schot wordt door de Reuverse doelman gekeerd. Iedereen wil de 

10 volmaken, maar dit gaat tot ontzetting van de trainers ten koste van de 

verdedigende taken waarna Reuver de eindstand bepaalt op 2-9. Wederom een 

fantastische prestatie na de sensationele overwinning op Zjwame vorige week. 

De vraag is, waar gaat dit eindigen?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


