
Alverna Da1 – FC Kunde Da3 
Ruststand 1-0 
Eindstand 2-0 
 
Na een fanatieke voorbereiding van Fc Kunde Da3 met kersverse trainer Johan Bonekamp en 
zijn kompaan Ot Verwijs aan het roer, stond vandaag de eerste uitdaging op het programma. 
We gingen om kwart voor 11 op weg naar Wijchen waar Alverna Da1 haar opwachting maakte. 
Het eerste team van de dames van Alverna werd twee seizoenen geleden nog kampioen in de 
5e klasse. We wisten dus dat het tegen deze tegenstander geen appeltje eitje zou worden om 
de overwinning binnen te slepen. Hoewel deze wedstrijd enkel een oefenduel betrof, konden 
we wel alvast wat informatie inwinnen. Dit team gaan we namelijk ook tegenkomen in de 
competitie.  
 
Om klokslag 12 uur begon de bal met rollen op sportpark ‘Het Bospad’ te Wijchen. Omdat 
vaste keep Isa nog op de weg terug is van een blessure, stond Robin vandaag onder de lat. De 
achterhoede werd bemand door linksback Klaas, centraal duo Julie en Jamilla en rechtsback 
Julia. Op het middenveld renden Lara, Fabiënne en Roosmarijn zich de longen uit het lijf. 
Linksbuiten stond Nadine d’r mannetje, rechtsbuiten werd door Monique gedomineerd en in 
de spits was Hilde te vinden. Laatstgenoemde en Karlijn hielpen ons vandaag uit vanuit Dames 
4. Heel erg bedankt daarvoor toppers! 
 
Terug naar de wedstrijd, want de eerste 15 minuten was Alverna op oorlogspad. De spits van 
Alverna was sterk en snel en werd veelvuldig gevonden door de achterhoedespeelsters van 
de Wijchensen. Wat mooie combinaties voorin bij Alverna zorgden voor de nodige dreiging in 
de zestien-meter. Maar (gelukkig) stond het vizier van onze tegenstander niet op scherp en 
keepte Robin erg sterk. Na een kleine 20 minuten kwam er een stevig duel halverwege de 
eigen helft. Julie kwam goed voor haar man en wilde de bal onderscheppen. Dit lukte echter 
maar half waardoor de Wijchense spits er met de bal vandoor ging op de rechterflank. Hoewel 
de achtervolging werd ingezet, waren de dames van Alverna razendsnel in de omschakeling. 
Jamilla probeerde uit alle macht de bal te onderscheppen die vanaf de zijkant werd voorgezet. 
Hoewel vervolgens het eerste Kundedoelpunt viel, waren het de meiden van Alverna die 
juichten:1-0. De voorzet werd onderweg getoucheerd door Jamilla waardoor Robin in de korte 
hoek geklopt was. Ontzettend balen natuurlijk, maar er was nog een dik uur te spelen en zoals 
voetbalcommentator Sierd de Vos weleens zegt: “it ain’t over ‘till the fat lady sings!” Tijdens 
het stevige duel voorafgaand aan het doelpunt, raakte Julie geblesseerd. Ze verliet het veld 
met een hakblessure en werd vervangen door Karlijn. Roosmarijn schoof terug naar de 
verdediging en Karlijn nam haar plek over op het middenveld. 
 
Naarmate de eerste helft vorderde kwamen onze meiden beter in hun spel. Er werd steeds 
vaker gecombineerd en de zogenaamde driehoekjes werden uitstekend uitgevoerd. Een 
mooie dubbele één-twee tussen Nadine en Fabiënne resulteerde in een doffe knal van Fabs 
in het strafschopgebied. De poging werd gepareerd door de uitstekende keeper van Alverna. 
De bal kwam in de rebound voor de voeten van Nadine, die de bal hard voor het doel schoot 
op zoek naar een Kundense voet om de bal in het netje te werken. Helaas, werd ook deze kans 
gestopt, maar de goedlopende acties gaven onze meiden moed. Aan de zijde van Kunde werd 
na een half uur nog twee keer gewisseld, waarbij Kechie en Sabine respectievelijk de 
spitspositie en linksbackpositie overnamen van Hilde en Klaas. Met Monique nog een aantal 



keren dreigend aan de rechterkant van het veld werd er steeds meer gecreëerd door Kunde. 
Het bleef bij kansen want er werd door beide teams niet meer gescoord.  De scheidsrechter 
floot na 45 minuten af voor de rust, waarna iedereen vertrok richting kleedlokaal. Trainer Ot 
was redelijk positief over de inzet en het spel van zijn team maar zag ook dat er de nodige 
zaken beter konden. Zo werd het pressie spelen nog eens aangekaart. Met name de 
voorhoedespeelsters konden hier met de juiste tips en aansturingen slimmer mee omspringen. 
Op deze manier werd het middenveld meer ontlast en kon de lange bal op de spits van Alverna 
makkelijker onderschept worden. De limonade smaakte ondertussen goed en ondanks de 
achterstand was de sfeer in de groep top met een fanatiek randje. We wilden immers gewoon 
winnen!  
 
In de tweede helft gingen we fel van start. We bleven de aanval zoeken en combineren maar 
de eindpass strandde vaak in de voeten van een tegenstander. In de passzuiverheid valt dus 
nog veel te halen. Aan inzet echter geen gebrek en ook de conditie van de dames was om over 
naar huis te schrijven. Kechie kon vandaag in de spits geen potten breken, dus moesten we 
het vooral hebben van de links- en rechtsbuiten. Klaas was inmiddels weer terug op haar vaste 
linksbackpositie. Nadine had na hard werken haar rust verdiend en werd op haar positie 
vervangen door Sabine. De tandem tussen Klaas en Sabine liep als gesmeerd want meermaals 
kwam er een sterke doorbraak vanaf de linkerkant. Helaas was de scherpte er voor het doel 
niet van onze kant, waardoor Alverna de 0 bleef waarborgen. Hoe hard we ook knokten en 
hoe graag we ook wilden, de Kundegoals bleven uit. Net voor het einde van de wedstrijd kreeg 
Alverna nog een corner mee van de scheidsrechter. De bal werd fraai op doel gekopt en 
belandde onderkant lat. Het leder stuiterde vervolgens niet geheel over de lijn maar de 
scheidsrechter gaf, ondanks kort protest van onze speelsters, het doelpunt aan Alverna: 2-0. 
Het fluitsignaal volgde vrijwel direct erna, waardoor de nederlaag beklonken was.  
 
Het is natuurlijk nooit fijn om te verliezen, maar we hebben wel veel geleerd van deze 
wedstrijd. In het Kronenburgerpark gingen we die middag nog even in op aandachtspunten, 
afspraken, verwachtingen en taken binnen het team. De trainers hadden getrakteerd op wat 
biertjes en wijn tijdens deze teambespreking. Omstreeks half 7 vertrokken we richting café 
Daen om deze ontspannen doch enerverende en leerzame dag gezellig af te sluiten. 
Aanstaande zondag staat er opnieuw een oefenwedstrijd op het programma. Om half 10 
wordt er afgetrapt tegen SCP. Helaas nog zonder publiek maar jullie kunnen de hoogtepunten 
via de instagrampagina #fcKunde_dames3 volgen. Uiteraard volgt er ook weer 
wedstrijdverslag. Bedankt voor het lezen en tot de volgende week.  
 
Groetjes en de ballen, 
 
Fc Kunde Da3 
 


