Zaterdag 18 September 2021,

HBSV – Belfeldia Veeties

Uitslag 1-3

Na een succesvolle training op Zaterdag 11 September van de Veeties tegen het combinatie elftal
Belfeldia 3 en 4 waren de Veteranen klaar voor HBSV. Na het sluiten van Juliana was de bijeenkomst
bij de Hamar. Sommigen kwamen als ware Fjes al met de voetbalbox aan, aan bij de Hamar.
Aangekomen bij HBSV stipte coach Twan even de zwakke punten aan van vorige wedstrijd. Daarna
werden we naar buiten gestuurd voor een lange warming up. Ongeveer 5 minuten voor de wedstrijd
werd de opstelling bekent gemaakt. Hoewel deze ervaren spelers in elke opstelling kunnen spelen
(1+5-3-2 of 1+4-3-3 of 1+3-5-2) werd gekozen voor het 1+4-4-2 systeem.
Opstelling:
Danny J
Sjors P
Jerome R

Rob R

Dennis Z

Stefan E

Daniel I

Tim H

Mark H

Luc de M

Roger J

Reserves: Jamal, Rob H & Hessel H.

Eerste Helft,
De wedstrijd begon met rustig bal bezit van Belfeldia. De bal werd rustig rond gespeeld en al na 12
minuten ontstond de eerste kans uit een kombinatie van Rob R en Jamal. In de 13e minuut werd een
kopbal van onze Sjors door de keeper van HBSV gestuit. De druk werd opgevoerd en in de 14e minuut
schuift Stefan de bal net naast. 16e minuut schot Jamal. 18e minuut Roger net naast en 20e minuut
schiet Roger op de lat. De goal hangt in de lucht en Belfeldia neemt meer risico. De 23e minuut is de
eerste aanval van HBSV (net naast). De 24e minuut valt Belfeldia aan maar de bal wordt onderschept
en diep gespeelt waardoor een HBSV-er alleen voor Danny verschijnt. In de 30e minuut maakt Jamal
0-1.
Rust,
Tijdens de rust had HBSV de gehele opstelling nog eens doorgenomen. Dat had er toegeleidt dat ze
de gehele opstelling hadden omgegooid. Het middenveld was veranderd met Mathy, Ben, Mike,
Frank (alias de witte, heeft nog in Belfeld gespeelt. Mooie poort trouwens).

Maar zoals altijd had Twan ook niet stil gezeten. Het middenveld werd zowat geheel gewisseld.
Opstelling 2e helft:
Danny J
Hessel H
Jerome R

Jamal

Dennis Z

Sjors P

Roger J

Tim H

Mark H

Rob H

Luc de M

Reserves: Stefan E, Daniel I en Rob R
Tweede helft,
De tweede helft begon wat onwennig. HBSV stond duidelijk sterker en daardoor kwam Belfeldia wat
meer onderdruk te liggen. In de 4e minuut brak Luc met een dribbel door en kwam in de 16. Het
schot werd gestopt door de keeper waarna Tim kon afronden (0-2). De wedstrijd bleef aardig in
balans en ging op en neer. In de 14e minuut werd Luc diep gespeeld op de linker kant. Jamal liep in
het centrum helemaal vrij en kreeg de bal aangespeeld (0-3). De 17e minuut werd Danny verschalkt
door een van uit het middenveld geschoten lob (1-3).

Eindstand (1-3), Goals (Jamal, Tim, Jamal).

