
Belfeldia -Swartbrook 4-3 
Zaterdag 29 augustus 2020, bijna een jaar geleden dat de veties mochten aantreden. 
Wat zijn we blij dat we de wei weer in mogen, we waren met zoveel dat er 2 kleedkamers aan te pas 
kwamen. 

Swartbrook was de tegenstander,  eentje die we nog niet eerder tegenkwamen maar dat maakt ons 
niet uit. 

De opstelling Danny op goal, Peter  en Mark op de backs en Hessel en  Dennis in het centrum. 
Op het middenveld van rechts naar links Sjors, Stephan, Jos en Luc. 
Voorin hadden we nog Joey en stageloper Richard die een mooie wedstrijd kende maar daarover 
later meer. 
Op de wissel stonden Rob, Rob, Tom en Jerome. 

Jan de scheids floot en we gingen los, de 2e uitbraak in de 2e minuut en Joey gaf hem voor met een 
"fantastische" pass op Sjors die hem overtuigend inschoot 1-0, Dennis maakte van dit moment 
gebruik om zijn broek goed aan te doen want die zat achterstevoren. 
De oranjessen waren hier jammer genoeg niet van onder de indruk en met een snelle uitbarsting 
stond het in de 4e minuut alweer gelijk. 

Hierna ging het een tijdje gelijk op al hadden we wel een paar grote kansen om te scoren, we weten 
allemaal ook dat als je zelf niet scoort dan krijg je hem tegen. 
In de 37e minuut was dit dan ook het geval en met de 1-2 gingen we de rust in. 

De 2e helft gingen we weer met frisse moed het veld in en onze conditie bleek beter dan die van 
swartbrook en Stephan wist na 11 minuten het net te raken 2-2. 
Maar de tegenstander liet het er niet bij zitten en kwamen nog eenmaal op voorsprong en dat 5 
minuten voor het einde 2-3. 
We lieten het er niet bij zitten en besloten nogmaals een beetje gas bij te zetten en dit werkte Richard 
wist het net te raken 3-3. 
We hadden nog 3 minuten te spelen en wouden toch meer dan 1 puntje dus daar gingen we weer de 
druk er vol op en er werd nogmaals doel getroffen door niemand minder dan Richard. 
Na de aftrap kon Jan gelijk af fluiten en mochten we gaan douchen. 

Moe maar voldaan sloten we de dag af op anderhalve meter afstand buiten de kantine want het was 
nog lekker weer. 
Richard man of the match, niet verkeerd voor een stageloper. 
Volgende week IVO, we gaan er weer voor. 

 


