
19-11-16 Jo15-1 speelt boeiende thuiswedstrijd tegen WVV o15-1.

Afgelopen zaterdag heeft het Jo15-1 elftal de thuiswedstrijd WVV uit Hengevelde gespeeld. Op 
papier een zeer sterke tegenstander die na 9 gespeelde wedstrijden al 25 punten wist te pakken. 
Hiermee stonden ze dan ook op een 1ste plaats in de competitie. Onder prima weeromstandigheden 
werd er om 13:00 door scheidsrechter Henk-Jan Abbink gevloten voor het begin van de wedstrijd.

Het waren de jongens uit Hengevelde die direct de controle namen over de wedstrijd. We waren 
voorafgaand aan de wedstrijd al gewaarschuwd dat ze een aantal snelle buitenspelers en een zeer 
balvaardige nummer 10 binnen hun gelederen hadden en deze waarschuwingen bleken zeer niet 
onjuist te zijn. Het was moeilijk om de bewegende spelers van de tegenstander constant kort te 
dekken waardoor we in de beginfase veelal achter de feiten aanliepen en we enkel bezig waren met 
tegenhouden. Net op het moment dat we zelf wat beter in de wedstrijd leken te komen en iets 
gecontroleerder gingen spelen, ging het mis. Een opgezette aanval aan onze linkerkant liep vast en in 
de omschakeling was de tegenstander vliegensvlug. de midmid bereikte met een bal op maat de 
linksbuiten, die vervolgens Florian uitspeelde en trefzeker was in de lange hoek. 0-1.

Na de openingstreffer bleef het spelbeeld ongewijzigd. WVV was de technisch bovenliggende partij 
maar onze jongens speelden goed vanuit de organisatie waardoor het een open wedstrijd was. Na 
een aantal goed opgezette aanvallen van ons waar helaas geen grote mogelijkheden uitkwamen was 
het wederom de linksbuiten van WVV die van zich liet horen. een scrimmage op de binnenlijn 
waarbij 3 spelers van ons en 1 speler van WVV bij was betrokken werd gewonnen door, jawel, de 
jongen van WVV, hij speelde vervolgens de linksbuiten in, die op zijn beurt een actie naar binnen 
maakte en de bal snoeihard in de rechterbovenhoek pegelde. 0-2. 

5 minuten voor rust werd het nog erger toen de rechtshalf van WVV een vrije doortocht had naar 
keeper Daan en deze wist te verschalken met een geplaatst schot. 0-3. De kopjes gingen nog verder 
omlaag en het leek nog een lange middag te worden. Gelukkig voor ons kwam de bal via een goed 
uitgespeelde aanval voor de voeten van Mats, die met deze kans wel raad wist en de bal achter de 
WVV-doelman schoof. 1-3. Rust.

In de 2de helft gingen we nog verder naar voren voetballen waardoor er veel ruimte ontstond achter 
onze verdediging. Wij waren de bovenliggende ploeg in de 2de helft en we wisten ook een legio aan 
kansen te creëren. Helaas werd er niet doeltreffend afgerond. Een vrije bal aan de andere kant van 
het veld leverde wel een doelpunt op. In eerste instantie wist Daan de bal nog goed te pareren maar 
in 2de instantie werd de bal alsnog binnen gewerkt. 1-4.

Ondanks dat het duidelijk was dat er vandaag geen punten binnengesleept zouden worden bleven de
jongens knokken voor wat ze waard waren. Het was Marten die op aangeven van Mats de 2-4 binnen
wist te schieten… helaas voor ons was het slotakkoord voor de  gasten die in de laatste minuten van 
de wedstrijd nog wisten uit te lopen van 2-5 naar zelfs 2-6. Een ietwat vertekende uitslag gezien het 
wedstrijdbeeld. Echter was de overwinning zeker wel verdient te noemen.

Aankomende zaterdag spelen we om 13:00 de uitwedstrijd bij buurman TVO Jo15-1. Graag tot dan! 

  


