
Belfeldia – FCV 5-5  
Op deze eerste zaterdag middag van onze competitie mochtennwe eindelijk weer de wei in, echter 
regende het tijdens de warming up zo hard dat het even duurde voor iedereen op het veld stond. 
De opstelling met 32 man op papier kwamen er wel 11 aan de startlijn waarvan Niels en Robje iets 
later waren dus die mochten op.arende bank beginnen. 
Danny in de goal, Rob h en Luc op de bak en Dennis en Hessel in het centrum. 
Jamal, Stefan en Stephan en Daniel in de midden. 
Joey en Paul in de spits. 

De tegenstander was ook nog niet goed ingeschoten en in de 2e minuut kwam een voorzet van 
Stefan en Jamal kon deze makkelijk inschieten want de keeper had hem niet klem. 
Na 10 minuten spelen kon joey de 2-0 erin schuiven en toen dachten we dat het een makkie werd 
deze middag, echter zetten de tegenstander een beetje druk en de voorzet die kwam raakte Hessel 
aan en die rolde in bet eigen doel. 
In de 23ste minuut kregen we een penalty, joey mocht aanleggen en miste maar de keeper was te 
vroeg van de lijn vertrokken en zodoende mocht joey nog een keer en nu trof hij wel doel. 
Fcv wist voor de rust nog terug te komen, omdat we dachten dat we er al waren deden we een beetje 
rustig aan en zodoende kwamen ze terug tot 3-2. 
In de 34ste minuut nog een corner, deze werd niet weggewerkt en van dichtbij kwam de gelijkmaker 
op het scorebord. 

In de rust was het tijd voor een nieuw plan Luc en Paul eruit en Robje en Niels erin. 
Na een bliksem start scoorde jamal de 4-3 en 10 minuten later joey de 5-3. 
Zouden we Fcv dan toch echt bedwongen hebben? 
Helaas in de laatste 10 minuten kon Fcv de druk nog opvoeren en scoorden ze 2 keer hierdoor kwam 
de einduitslag op 5-5 , geen verlies maar ook geen winst. 

De 1ste wedstrijd van het seizoen is een feit, in de kantine was het weer beregezellig. 
Volgende week panningen uit, kijken of we 3 punten mee naar huis nemen. 

 


