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Afgelopen week heeft ons C1 elftal een oefenwedstrijd tegen opponent Udi C1 
gespeeld. Vooraf werd al verwacht dat we de bovenliggende partij zouden zijn 
aangezien Udi in de 3de klasse voetbalt en wij in de 2e klasse. Ondanks dat het begin 
van de wedstrijd aardig rommelig was waren we dan ook de betere en kregen al gauw 
de nodige kansen om te scoren. 

Het was na 16 minuten Luc die na goed doorzetten de 1-0 op het bord wist te 
zetten. Vervolgens kreeg Max 3 idelle kansen (waaronder een penalty) om de score 
naar 2-0 en hoger te tillen maar dit lukte hem helaas niet. Luc had minder moeite 
met het benutten van de kansen en schoot in de 30ste minuut alsnog de 2-0 tegen de 
touwen. Max had hier duidelijk van geleerd want binnen een minuut na de 2-0, werd 
het 3-0. Dit was tevens de ruststand. 

Na rust gingen we vrolijk verder met scoren, Luc bekroonde zijn goede wedstrijd met 
een 3de goal en schoof de stand zo naar 4-0. Drie minuten later was het Coen die via 
een steekbal van Pim de 5-0 binnen schoot. Na deze goal kon je merken dat de 
scherpte en agressieve houding binnen het veld wat verslapte. Hier maakte Udi 
dankbaar gebruik van. De midmid schoot de bal op zeer knappe wijze over de 
kansloze goalie Luuk, 5-1, waarmee de eer was gered voor onze gasten. 

Onze jongens waren meteen na deze goal weer wakker, want 2 minuten na de 
tegengoal was het Stijn die zijn sterke invalbeurt bekroonde met een goal, 6-1. Tot dit 
moment had spits Nick Asveld zijn naam nog niet laten noteren op het scorebord 
maar hij bracht daar in de slotminuten verandering in. Hij schoot zowel de 7-1 als de 
8-1 tegen de touwen, zoals een echte spits betaamd. Al met al voor ons dus een sterke 
oefenpot. 

De wedstrijd van afgelopen zaterdag is helaas wegens de slechte 
weersomstandigheden niet doorgegaan. 
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