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'We hebben reputatie als cupfighter kracht 
bijgezet' 
 
DE WEEK DIE WAS... 
 
Een midweeks feestje bij De Zweef. Het eerste en het tweede wonnen hun bekerduels. En 't derde?  
"Dat won ook! We hebben onze reputatie als cupfighters nog maar eens kracht bijgezet. En op zich was 
het niet eens echt moeilijk. Het niveau van Nieuw Heeten 1 viel ons wat tegen, verder hebben wij een 
goede wedstrijd gespeeld. Wat was het tactische strijdplan voor deze wedstrijd? "Zelf heb ik de tactische 
bespreking niet meegemaakt. Uitgerekend voor deze bekerwedstrijd kon ik niet op tijd op het sportpark 
zijn omdat ik in de file bij Nijmegen stond. Ik moest vanuit Boxmeer komen en dacht wel op tijd te zijn. 
Dat was te optimistisch gedacht, dus heb ik aangegeven dat ik niet in de basis-elf kon. Een minuut voor 
de aftrap was ik eindelijk over. 
 
" Hoe verliepen de eerste minuten van de wedstrijd? " 
 
Wij begonnen rustig en lieten de tegenstander komen. Er werd niet gelijk druk gezet, pas als ze de 
middenlijn overkwamen vingen we ze op. Na goed tien minuten wisten we hoe ze speelden en werd er 
meer initiatief genomen. Onze snelle spitsen kregen al snel een aantal goede kansen. Een bal ging op 
de paal, een ander werd in een één tegen één duel met de keeper gemist. Gelukkig ging er voor rust 
nog wel een bal in het net. 
 
" Kun je vertellen hoe die erin ging? " 
 
Nee, haha. Die heb ik gemist omdat ik net de wedstrijdbal, die buiten het speelveld was getrapt, aan het 
ophalen was. Tja, dat hoort erbij als je op de bank zit. 
" In de rust heerste er een opgewekte stemming in de kleedkamer? " 
Zeker. De trainer complimenteerde de ploeg. We kregen de opdracht mee om snel een doelpunt erbij te 
prikken. Verder waren de aanvallers al wel wat moe, ze hadden veel gelopen en werden gemaand meer 
gedoseerd aan te vallen. 
 
" Kon je na rust je opwachting maken in het elftal? " 
 
Nog niet direct, ik viel na een kleine tien minuten in op mijn vertrouwde plek als laatste man. Ik kon vaak 
inschuiven omdat de wedstrijd dat toeliet. Maar de voorsprong verdubbelen deden we maar niet. Nieuw 
Heeten was ook niet bij machte om het ons moeilijk te maken. Een kwartier voor tijd waren ze op en 
kreeg er zelfs één kramp. En tot slot werd het toch nog 2-0. Jazeker, in de allerlaatste seconde van de 
wedstrijd. Een afgeslagen hoekschop werd opnieuw richting het doel gebracht en ik stond op de goede 
plek om de bal binnen te schieten. Een mooie afsluiter. Komende dinsdag wacht RKSV, die moeten we 
nu ook maar gewoon winnen."  


