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Wat was het lang geleden dat we een wedstrijd op een veld speelden! Eind november voor het laatst tegen 
Uchta, met een mooi feest als afsluiting. Gelukkig bleven we actief in de zaal, met een schitterend toernooi 
in Opheusden (alles gewonnen!) en Heteren (ongeslagen, tot aan de finale, geen commentaar). 
  
Daarna was er lekker doorgetraind door de mannen als de sneeuwbuien het toelieten. Sneeuw gooide 
vorige week nog roet in het eten bij onze competitiestart, maar vandaag mocht het tegen Bennekom F3 loos 
gaan! 
  
De 2

e
 klasse brengt ons hopelijk wat wedstrijden die meer gelijkwaardig zijn dan voor de winterstop. 

Ondanks dat de mannen goed bleven voetballen en enorme uitslagen neerzetten was een beetje tegenstand 
wel gewenst. En tegenstand kregen we…. 
  
Johan was helaas verhinderd, maar met een grote afvaardiging aan ouders reisden we relaxed af naar 
Bennekom. Iedereen was er! 
  
De wedstrijd was in onze handen vanaf het eerste moment. Net zoals we gewend waren was er de volle 
druk naar voren en speelden we de eerste minuten Bennekom compleet weg.  
  
Er vielen echter geen goals…..Joel raakte de paal vlak voor de goal, schoten van Yannick en Wessel vlogen 
net naast of over. En soms lag de keeper gewoon in de weg. Bennekom kwam er niet uit.  
  
Eigenlijk zag je weinig verschil met voor de winterstop. Wel was duidelijk dat deze jongens goed konden 
voetballen, en dat sommige mannen van ons eerst even moesten wennen aan wat meer fysiek geweld dan 
voorheen. Zo liep Yannick zich in het begin wat makkelijk vast en ook Luc, heersend op het middenveld voor 
de winterstop, moest even een tandje bijschakelen. 
  
De 0-1 viel zoals verwacht. Een frommelgoal waar Yannick via de keeper de bal in de goal werkte gaf aan 
dat simpel afwerken een echte opgave zou gaan worden. Maar we stonden voor en er was niks aan de 
hand! 
  
Daan en Tim verdedigden scherp, en onderschepten elke bal goed en met controle. Het echte ‘’happen’’ 
doen ze niet meer, en voor de wedstrijd hadden we dat nog maar eens goed benadrukt: meelopen en niet 
als een gek het duel insprinten. Dat meelopen leverde helaas onbedoeld wel de 1-1 op…. 
  
De linksbuiten van Bennekom was behendig en soleerde met Tim en Daan naast zich naar de goal. Hij 
schoot in het duel slim ‘’verdekt’’ slinks op Rense. Die werd verrast en ineens out of the blue stond het 1-1. 
Dit werd overigens (zoals elke goal bij Bennekom) door hun publiek gevierd alsof men net de Champions 
Leaugue had gewonnen….:)) 
  
Maar onze kansen bleven zich aaneen rijgen. Wessel schoot weer net over, Bart draaide net te laat, weg 
en  Joel koos voor een lobje op de doellijn die zowaar over ging: het zat niet mee! Stan flitste er vaak langs 
maar zijn voorzet werd steeds door de keeper gepakt. 
  
Bart viel tijdens zijn eerste invalbeurt geblesseerd uit dus we moesten verder met 1 reserve. 
  
Bennekom kwam er een 2

e
 keer uit en forceerde een corner. Die bleef maar hangen voor de goal omdat 

niemand de bal gewoon een stevige ros naar voren gaf, en een vervelend rollertje van Bennekom rolde 
tergend langzaam langs Rense. Hier was meer daadkracht nodig want dit was een erg onnodige tegengoal. 
2-1, geheel tegen de verhoudingen in. 
  
Wat viel er dan nog te coachen aan een team dat bij elke aanval een kans creëerde, scherp verdedigde en 
weinig fouten maakte? Niks, de mannen speelden gewoon goed, maar de afwerking….. 
  
We lieten ons aan het einde van de 1

e
 helft verleiden om zoals we gewend waren met zijn allen aan te vallen 

en even het mee terug verdedigen te vergeten. Dat kon je voor de winter best doen, maar Bennekom was 
akelig effectief, en bij hun 3

e
 (!) uitbraak maakten ze de 3-1 in een overtal situatie. De ruststand was dus echt 

bizar gezien het wedstrijdbeeld, maar dit komt nu eenmaal voor. 
  
De opdracht was simpel: zo blijven voetballen en rustig blijven. Luc kreeg de opdracht wat soberder te 
spelen en van voor de verdediging de aanvoer te verzorgen. Dan pas mee opkomen en uit de 2

e
 lijn 



schieten. Als de mannen maar hun best bleven doen, dan was dit nog niet verloren, er zouden zeker nog 
kansen volgen…..en die volgden….veel….. 
  
Ons offensief startte direct. De ene na de andere aanval liep stuk op de keeper of werd weer net op het 
laatste moment te gehaast ingeschoten. Grote kansen voor iedereen bijna…. 
  
Vandaag werkten de corners ook niet zoals we gewend waren. Het inlopen op het juiste moment blijft een 
probleem bij ons, en de pech van de afvallende bal missen brak ons op. Die killer-mentaliteit voor de goal 
leek er niet te zijn. Ook dat heeft weer te maken met hoe makkelijk het ging voor de winter: alles vloog er wel 
zo’n beetje in, maar nu was de tegenstander voetballend en op mentaal gebied sterker dan de 
tegenstanders van toen. 
  
De 3-2 hing wel in de lucht en de mannen gaven alles. Bennekom kreeg zowaar nog een corner. Die werd 
genomen, en op het moment dat deze voor de goal kwam klonk er een fluitje. Dit was echter op een ander 
veld, maar Daan dacht dat onze scheids floot. In een reflex pakte hij de bal in zijn handen, waarop de 
scheids niks anders kon doen dan een penalty geven. Vervelend voor Daan, maar ook ik dacht dat hij 
affloot.  
  
Rense zat nog wel met zijn voet aan de bal, maar deze was te hard en dan is vol duiken de enige oplossing. 
Dit was een tegentreffer op een ongelukkig moment, en een kadootje. 4-1 
  
Maar wat gingen de mannen hier stoer mee om. Daan liet zich niet van zijn stuk brengen en speelde enorm 
goed, net zoals Tim. Dit duo is erg gegroeid in de winter en gaat ons nog veel plezier opleveren.  
  
Met vereende krachten gingen we op jacht naar aansluiting. Stan bleef duels winnen op rechts en Luc 
speelde prima gedisciplineerd, en kwam op de juiste momenten mee. Yannick kwam ook steeds zijn prima 
verdediger voorbij, en we creëerden enorme kansen. 
  
Wederom was er een rommelgoal door Yannick, zodat de 4-2 op het bord stond. De mannen voelden dat het 
er nog in zat, dat zag je gewoon! 
  
Uit een corner van Yannick bleef de bal vervolgens hangen, waarop Tim met rechts de bal slim in de 
bovenhoek krulde. 4-3 
  
Daarna was Bennekom rijp voor de slacht. Men verdedigde steeds slechter en hun aanvallers bleven maar 
hangen. Luc kreeg de bal op een presenteerblaadje van Yannick, en vlak voor de goal schoot hij hard tegen 
de paal. Dat de rebound weer voor de voeten van een Bennekom speler kwam typeerde hun geluk van die 
dag.  
  
Helaas counterde Bennekom naar de 5-3, en gaf ons een lesje in effectiviteit en daadkracht voor de goal. 
Rense bleef staan op de doellijn, daar waar sprintend uitkomen een duik op de bal het Bennekom best lastig 
had kunnen maken. Mooie stof voor de training in combinatie met afwerken voor de aanvallers… 
  
Joel maakte direct na de tegengoal op zijn Joels de 5-4 en er braken nog een paar spannende minuten aan. 
Luc had 2x een enorme kans, maar hij maaide over de bal heen en het andere schot ging net naast.  Joel 
mistte daarna nog op de doellijn, en toen was wel duidelijk: dit mocht niet zo zijn. 
  
Bennekom had voetballes gehad, en wij hadden les gehad in effectiviteit voor de goal en misten net dat 
beetje geluk. Daarnaast was hun keeper enorm goed en liet hij zelden een bal los, zodat de rebounds ook 
dun gezaaid waren. 
  
De wedstrijd leek wat op onze pot tegen Dodewaard vorige seizoen. Die eindigde toen in 4-3, met 4 kansen 
voor Dodewaard en zeker 20 voor ons. Ook dat was aan het begin van de competitie (2

e
 wedstrijd), en de 

geschiedenis herhaalde zich vandaag. 
  
Maar nu hebben we het over het resultaat. Maar het spel, de inzet, elkaar het gunnen van de bal en de 
veerkracht: geweldig! Ja dit gebeurt. En ja, we zullen dit vaker meemaken. Maar kansloos? Nee. Bennekom 
mocht blij zijn dat het niet 2-10 was geworden.  
  
Groot compliment aan onze mannen. En dit zijn gewoon hele leuke wedstrijden, ouderwets spannend en 
met spektakel. Hopelijk zien we er daar nog een paar van, en het liefst ook af en toe wat punten voor ons. 
Dit wordt een mooie competitie met meerdere titelkandidaten, maar laten we vooral de groei van de mannen 
maar als doelstelling zien. En dat ze gegroeid zijn lieten ze vandaag zien. Dit smaakt naar meer! 


