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Na een aantal afmeldingen waar ik als trainer best even een paar baalmomenten van had, hebben 
we na intensief contact alsnog een aantal spelers kunnen oproepen om toch nog een elftal op de 
been kunnen krijgen. 
De voorbereiding was dus wat je mag zeggen niet optimaal, maar desondanks traden we de Arena in 
om ons van onze beste kant te laten zien. 
De eerste 15 minuten waren zwaar, dit kwam vooral omdat we met zoveel omzettingen nog niet 
hadden gespeeld, een aantal spelers hadden dan ook moeite om in deze samenstelling de wedstrijd 
te spelen, wat zich vertaalde in een zeer onrustige start. 
Veel balverlies en elkaar niet begrijpen resulteerde in een aantal goede kansen van de tegenstander. 
Laurens deed weer waar hij voor staat, het doel schoonhouden, en met zijn inzet en positieve 
instelling de boel op orde zien te krijgen. 
Pas na 20 minuten konden we onder de druk uitkomen waarna we dan ook direct een kans kregen 
waaruit Frank middels een vrije trap scoorde! 1-0. 
Dit gaf de tegenstanders even de bibbers, wat te zien was in hun opbouw en onrust. 
Door de opdrachten strakker na te leven en uit te voeren kwam er iets meer rust in de opbouw, een 
mooi trainingspunt voor de komende weken. 
De rust hebben we gehaald met 1-0 iets wat gezien het wedstrijdbeeld niet geheel in 
overeenstemming kwam, maar daar hoor je mij verder niet over! 
De tweede helft was eigenlijk een kopie van de eerste helft: veel onrust in de opbouw, weinig tot 
geen overwicht op het middenveld en hierdoor veelvuldig onnodig onder druk gekomen. 
Dit kwam ons duur te staan, de 1-1 kwam tot stand omdat we met teveel mensen op een kluitje 
gingen spelen, waardoor er geen overzicht meer was wie nu welke tegenstander moest opvangen. 
Hierna kwamen we weer wat meer in evenwicht, en leek de wedstrijd lange tijd in 1-1 te eindigen, 
tot Frank ( die zich inmiddels tactisch naar het middenveld had laten afzakken ) met een 
uitverdedigend puntertje Corné perfect bediende met de diepe bal, waarmee Corné deze situatie 
volledig benutte door schitterend af te ronden na een rechtstreeks duel met de laatste man: 2-1. 
We hebben deze stand vast kunnen houden tot 10 minuten voor het einde, want Bevelanders 
benutte uit een hoekschop alsnog de gelijkmaker, verdiend, uiteindelijk zeg ik ja, maar alle inzet en 
strijd bezien hadden we het meer dan verdiend om te winnen. 
Dat dit niet is gelukt is jammer, maar o, o o, wat mogen we trots zijn op dit resultaat, met iedereen 
die tot op het tandvlees ( en een enkeling zelfs op nieuwe voetbalschoenen) twee spelers die al 
maanden niet hebben gevoetbald, er toch maar staan, mannen dit is beleving, gaan voor je club 
betekent vaak ook iets opgeven ten gunste van je club, dit heeft iedereen laten zien vandaag! 
  
Ik wil dan ook elke speler bedanken voor de getoonde inzet, het onmogelijke in elkaar oproepen en 
elkaar ondersteunen in positieve zin. 
Tot dinsdag op de training! 
Maurice Hartman 
 


