
IVO -Belfeldia 4-3  

Zaterdag 5 september 2020,  

Na de eerste wedstrijd met een overwinning in de laatste minuut te hebben afgesloten was er 

redelijk veel vertrouwen in een goed einde uit tegen IVO.  

De volgende elf spelers mochten gaan proberen om IVO te bedwingen, Danny in de goal, achterin: 

Rob, Rik, Peter en John. Op het middenveld: Daniel, Tom, Geert en Jerome en twee spitsen, Joey en 

Luc. Hessel en Stephan begonnen op de bank. 

Onduidelijkheid tijdens de wedstrijdbespreking over wanneer de laatst wedstrijd tegen IVO had 

plaatsgevonden leidde echter tot een gebrek aan concentratie tijdens de eerste minuten. Hoewel 

Luc in de 7de minuut tot twee keer toe de mogelijkheid had om de score te openen, deed Ivo dit in 

de 8ste minuut om twee minuten later zelfs de 2-0 op het scorebord te zetten. 

Hierna leek het wel of IVO de wedstrijd al probeerde uit te spelen en ondanks dat er met vlagen 

redelijk werd gevoetbald leidde dit niet tot doelpunten. Dit veranderde echter snel in de 29ste 

minuut. Na enig gerommel in de zestien van IVO kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Tom, 

waardoor hij de aansluitingstreffer kon maken. Terwijl iedereen aan de gelijkmaker dacht gebeurde 

het tegenovergestelde en zette IVO de marge na drie minuten weer op twee. Nog geen minuut later 

had Luc het vizier op scherp staan en wist de goed keepende goalie van IVO te verschalken met een 

mooie stift, 3-2. 

In de tweede helft werd het spel beter en kwamen er ook meer kansen. Nadat een goal van Stephan 

nog werd afgekeurd vanwege buitenspel, was het in de 27ste minuut Geert die met een droge 

schuiver de 3-3 maakte. Nog geen die minuten later was het echter een aanvaller van IVO die in de 

zestien om Hessel heen draaide en plots naar de grond ging. Het leek in geen geval op een penalty, 

maar helaas dacht de scheidsrechter daar anders over. De bal ging op de stip en werd niet gemist (4-

3), waardoor we zonder de punten terug moesten naar Belfeld. 

Ondanks dat we niet aan de goede zijde van de score stonden, valt er toch een licht stijgende lijn te 

bespeuren na de eerste twee wedstrijden. Volgende week Baarlo thuis. 

 

 

 

 


