Première
Het was dinsdagavond echt een première zonder rode loper voor de nieuwe Zondag 1 voor
het seizoen 2015/2016. Natuurlijk hadden de spelers al vele weken onder leiding van trainer
Abdul Doufikar getraind, maar nu speelden ze een wedstrijd tegen de roemruchte Zondag 4.
Een team met een eigen blauwe meterbierbak en een team met een bijzonder karakter.
Volgens kenners is hun derde helft het beste van een wedstrijd, die maar uit twee helften
bestaat. Er spelen jongens in met een zeer sociaal karakter. Ze accepteren kritiek op hun
optreden op het veld en ze hebben nooit ruzie. Het vierde van de Zondag is een voorbeeld
hoe het in het voetbalwereldje ook kan zijn. Respect en nog eens respect. Dit vierde was in
de wedstrijd tegen de Zondag 1 versterkt met twee veteranen. En deze veteranen vielen
helemaal niet uit de toon in het vertoonde spel.
In de eerste helft van de wedstrijd ging het vrijwel gelijk op. Natuurlijk was het toekomstige
eerste wel sterker, maar de carnavalsvierders van het vierde gaven goed partij. Dit bewijst
ook de ruststand van 3-2 in het voordeel van de Zondag 1. Niels scoorde twee keer voor het
in geel gekleurde vierde elftal.
In de rust teisterde een hevige hagelbui het 3e veld en omgeving en in het begin van de
tweede helft maakte de natuur door middel van een bliksemflits een mooie foto van het
sportieve gebeuren. Na het signaal van scheidsrechter Jan van Vliet voor het begin van de
tweede helft bleek de Zondag 1 toch te sterk voor het dapper strijdende vierde.
De eindstand werd uiteindelijk 10-3 en het derde doelpunt voor de verliezende partij werd
gemaakt door Peter Mol, die in de eerste helft met veel verve de grensrechtervlag
hanteerde. Al met al was het een heel nuttige oefenwedstrijd.
FvW.

Een voetbalclub behoort een eerste elftal te hebben!

