
Saestum JO11-1 haalt eerste beker binnen.  

Zaterdag 12-10-2019, 

Afgelopen zaterdag was het dan zo ver, de eerste serie van 7 beker wedstrijden zou worden afgesloten en 
onze toppers hadden alles in eigen hand.  

De afgelopen 6 wedstrijden werden met de volgende uitslagen afgesloten: 

Saestum JO11-1 – FC de Bilt JO11-3: 4-2 

Sporting ’70 JO11-3 – Saestum JO11-1: 3-10 

Saestum JO11-1 – VSC JO11-1:  17-0 

DOSC JO11-2 – Saestum JO11-1:  2-2 

VVJ JO11-2 -Saestum JO11-1:  4-9 

Saestum JO11-1 – Jonathan:  19-1 

Met een doelsaldo van +49 en een gelijk aantal punten als de tegenstander van zaterdag werd er toe gewerkt 
naar deze wedstrijd, FC Driebergen JO11-3. Er werd zelfs afgelopen woensdag voor gekozen om de techniek 
training over te slaan en als team een extra training in te lassen onder leiding onze trainers Nico, Peter en 
Willem. Ondanks de enorme regenval die avond was iedereen scherp en gedreven en werd er hard getraind. 
En dat iedereen scherp was bleek na afloop wel, want bij de afsluiting van de training werd er nog even latje 
trap gedaan en de 1 na de ander schoot raak op de lat.  

En dan is het zover, zaterdag ochtend allemaal vroeg er uit en verzamelen om 08:00 uur bij FC Driebergen in 
de kantine. Iedereen heeft er zin in en er is een gezonde wedstrijd spanning voelbaar bij alle kids. Op een 
gegeven moment hoort Joey een speler van de tegenstander zeggen: “Saestum, tss dat is een eitje die eten 
we voor ontbijt”. M.a.w. de toon is gezet en we weten dat de tegenstander ook voor de winst wilt gaan.  

De boys gaan met de staf naar het kleedlokaal om zich om te kleden, de wedstrijd bespreking te houden en 
dan naar het veld en starten met de Warming-up.   

 

 

  



 

 

Ook word nog even het hekwerk getest of het stevig genoeg is want vandaag gaat het stormen en er gaat 
gejaagd worden en er mag niemand kunnen vluchten. 

 

 

Tijdens de warming-up krijgen diverse spelers nog even een aantal speciale instructies van Trainer Nico die 
hier het welbekende “briefje” voor gebruikt.  

 

 

 

Nog 1 keer de koppen bij elkaar en we kunnen beginnen, de scheidsrechter (die overigens een zeer puike 
wedstrijd floot) start de wedstrijd en de boys gaan vol gas van start. Joey neemt de aftrap, speelt naar Sabir. 
Speelt terug naar Joey die op zijn beurt Keano inspeelt en hierdoor 1 op1 voor de keeper komt en meteen 
binnen de eerste minuut de 0-1 op het score bord laat noteren, wat een start.  



 

Vanaf dat moment probeert Driebergen druk te zetten echter onze boys zijn op dreef en laten zich niet het kaas 
van het brood eten. Iedereen is oplettend, een diepte pass op de spits van Driebergen achter onze verdediging 
wordt ook door onze keeper Nico alert op gereageerd en deze komt dan ook snel uit om de bal een trap naar 
voren te geven.  

 

Vanaf dat moment is het echt los en gaat Saestum steeds beter voetballen en wordt Driebergen vol onder druk 
gezet. Dit resulteert in de ene na de andere kans. Uiteindelijk na 15 minuten een corner (waar trainer Nico iedere 
week 2 of 3 varianten van traint)  deze wordt door Max in samenwerking met Sabir genomen en is dan ook echt 
een corner uit het boekje. Sabir blokt de man, Max dribbelt het veld in en schiet de bal om alles en iedereen 
heen in de verre hoek, 0-2.  

 

4 minuten later een mooi combinatie spel tussen Joey, Sabir en Keano wat er voor zorgt dat keano uiteindelijk 
kan uithalen tussen 2 man in en de 0-3 binnen schiet.  



 

Nog geen 2 minuten later geeft Sam een splijtende pass tussen alles en iedereen door en kan Joey 1 op 1 op 
de keeper door gaan en weet deze met een mooie beweging te omzeilen, 0-4.  

 

Nu zijn de mannen echt los en wordt de ene mooie combinatie met de andere afgewisseld en wordt 
Driebergen steeds verder naar achteren gedrukt. Het ene na het andere schot wordt er afgevuurd, Ties op de 
Lat, Keano op de Paal, Max op de Lat, Sam op de paal Ties kopt tegen de lat en ga zo maar door de gehele 
eerste helft. Heel sporadisch komt Driebergen er onderuit en proberen ze richting ons doel te gaan, Maar 
Yannick, Tamir, Guus, Sam en soms Nico staan daar klaar om ze op te vangen en ieder duel wordt dan ook 
met veel overgave aangegaan en gewonnen. De verdediging staat als een huis.  

 

2e helft gaat beginnen en onze razende reporter hoort de coach van de tegenstander zeggen: “jongens alleen 
maar de lange bal spelen, zorg dat we die bal weg krijgen bij de goal”. Dat dit niet gaat lukken blijkt al na 3 
minuten in de 2e helft. Uit wederom een corner uit het boekje is het Sam die meteen verwoestend uithaalt en 
de keeper kansloos laat. 0-5 



 

4 minuten later is het Max die vanaf de middellijn verwoestend uithaalt en de bal buiten het bereik van de 
keeper in het goal laat verdwijnen. 0-6.  

 

 

Bij de aftrap zijn we even niet oplettend en al bezig met de overwinning, een diepe bal van Joey wordt 
onderschept en Driebergen schiet de bal naar voren. Hierdoor breekt de spits door en weet onze keeper Nico 
deze 1 op 1 wederom af te stoppen echter is het in de rebound dan helaas toch raak, 1-6.  



 

Hierna gaat Driebergen weer iets meer druk geven, er wordt zelfs een aantal keer op de goal geschoten 
echter zowel de keeper als de verdediging houdt de stand zoals die is.  Trainer Nico spreekt het team aan dat 
ze weer gewoon moeten blijven spelen, dus koppies weer erbij en voetballen. En zo begonnen de boys aan 
de eindspurt. Wederom volle druk op Driebergen en uiteindelijk is het Ties die Joey met een mooie steekpass 
vrij zet voor de keeper en deze schiet hem weer mooi langs de keeper in het netje, 1-7 

 

Een kleine uitbraak van Driebergen wordt onschadelijk gemaakt en er volgt een Corner. Keeper Nico komt 
goed uit zijn goal en bokst de bal weg echter uit de rebound wordt van afstand net over hem heen geschoten 
en valt de 2-7.  

Het laatste kwartier gaat in en de boys gaan er weer voor. er wordt vanuit alle rangen en standen geschoten 
en uiteindelijk is het Ties die uit de rebound van 20 meter uithaalt en de bal over de keeper onderkant lat er in 
knalt, 2-8. 



 

 

Wederom een corner voor Saestum, nu vanaf de andere kant, Ties blokt en Keano dribbelt in, loopt door en 
weet de keeper in de korte hoek te verschalken, 2-9.  

 

En we gaan weer door, Sabir dolt een tegenstander, Legt de bal af op Ties die hem voorzet en Sam die hem 
daar binnen tikt, 2-10.  



 

Het spel wordt mooier en mooier incl. een mooie omhaal van Max die helaas niet werd beloont met een 
doelpunt.  

 

Uiteindelijk is het alsnog Max die uit de rebound en aangeven van Sam de bal weer in het netje weet te 
schieten, 2-11. 

  

Het eindsalvo is ook voor max die na de nodige één tweetjes door de verdediging van Driebergen heen weet 
te komen en de bal achter de keeper weet te plaatsen, 2-12. 

 



Het eind signaal klinkt en er een groot gejuich barst los op het veld en langs de kant bij de 
supporters, ze hebben de eerste beker te pakken.  

 

Wat hebben al deze toppers een klasse wedstrijden gespeeld de afgelopen weken en hebben dan 
ook verdiend deze eerste beker binnen gehaald.  

 

 

Na alle (kinder) champagne, lekkers en een heerlijke douche werd er weer afgereisd naar de Noordweg in 
Zeist waar deze toppers werden getrakteerd op een wel verdiend patatje met een AA’tje.  



 

Maar zoals dat bij elk team gaat rust hier de technische staf ook niet en wordt er ondertussen alweer druk 
gesproken over de volgende periode. Alle tactieken worden weer onder de loep genomen. Er zal bij de 

volgende 7 wedstrijden weer een nieuw strijdplan op tafel komen en ook daar zullen onze kanjers weer mooie 
wedstrijden mee gaan spelen en winnen.  

 

Gefeliciteerd aan spelers, ouders en een bedankje aan de technische staf die enorm veel tijd en aandacht 
steekt in training en begeleiding van deze kanjers.   

SAESTUM JO11-1 BEKERKAMPIOEN!!!!!!!! 



 


