SVM JO13-1 31 augustus 2019
De eerste wedstrijd van het seizoen stond vandaag op de agenda. Na vorige week een oefenpartijtje
tegen de JO13-2 van SVM gespeeld te hebben was het vandaag tijd voor het echte werk! De 1ste
bekerwedstrijd tegen CVVO JO13-2. Gisteravond is er tot laat overleg geweest door het technisch
team, Rody, Henri, Peter en Franklin, omdat het zo gezellig was
.
Zaterdag ochtend om 09:45 verzamelen op de punt, voorlopig de laatste warme dag van het jaar!
Met een volledig fitte selectie vertrokken we richting Lemmer. Na een warming up met de bal en de
nodige technische aandachtspunten van Henri aan de spelers begon de eerste helft. Vince op de
goal, rechtsachter Bjorn, Sam & Boy het centrale hart achterin, Keano als linksachter. Stan J op
rechtshalf, Twan mid mid en Thom op Linkshalf. Voorin met Stan D. Lars en Stijn de aanvalslinie
begonnen we de wedstrijd. De wissels waren Bas, Luca, Tobias en Milan.
Na een gelijk opgaande eerste helft met een aantal keren buitenspel voor de tegenstander en nodige
corners die we goed uit verdedigden. Was het SVM dat bij vlagen met mooi combinatiewerk de bal
het werk liet doen. Tobias, Milan en Luca werden in de achterhoede gewisseld, Bas mocht op het
middenveld zijn kunsten laten zien.
In de 21ste minuut na een assist van Stijn dat Lars het net van de tegenstander liet opbollen! 0-1! Kort
daarop in de 27ste minuut was het Tobias die de voorzet op Stijn gaf, en Stijn kon uithalen voor de 0-2
voorsprong.
Gelukkig was het rust want de temperatuur van de jongens begon al aardig op de lopen in de volle
zon, de eerste tekenen van vermoeidheid waren al zichtbaar. Wat wil je ook op zo`n groot veld! Even
lekker afkoelen met een beetje water.
Het was SVM die weer goed uit de startblokken kwam met een aantal mooie acties van Stan D. die
meerdere malen de tegenstander dolde, stuitte op de keeper of de toegesnelde versterking van de
tegenstander. Achterin werd de boel goed op slot gehouden en toen het nodig was na een snelle
uitbraak van de tegenstander was het Vince die goed ingreep. Luca scoorde in de 54ste minuut de 0-3
op aangeven van Bas. Bas die in de 60ste minuut zelf mocht scoren op aangeven van Stan D. En tot
slot kreeg Twan het in minuut 62 op zijn heupen en dolde de
tegenstander, maar onder de ogen van de scheidrechter werd
die onder de graszoden geschoffeld in het strafschopgebied.
De scheids kon niets anders doen dan een strafschop geven
die Twan zelf benutte en de eindstand op 0-5 zette.
Vandaag een mooie pot verzorgd voetbal gezien! Iedereen
goed zijn best gedaan!
Volgende week spelen we om 9 uur thuis op de punt tegen
Creil JO13-1 voor de 2de bekerwedstrijd!
Tot volgende week! Groeten Franklin
Leuke impressie is hier te zien
https://www.magisto.com/int/video/PUMAIksFGiA0XwxpYw?l=vsm&o=a&c=w

