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Na de afgelopen overwinningen zit de spirit er inmiddels goed in bij de dames en 
heren van de E3. Afgelopen weekend moesten ze uit tegen Phenix. Volgens de positie 
op de ranglijst moesten ze te kloppen zijn, maar hebben wel minder wedstrijden 
gespeeld. Dus dat werd een uitdaging. De wedstrijd..... 

Zoals altijd komen onze dames en heren tot op het bot gemotiveerd bij het 
voetbalveld aan. Als de spelers van Phenix al op het veld staan om warm te lopen, 
zitten onze dames en heren nog in de kleedkamer in verband met de voorbespreking. 
Ze krijgen middels (een heus) magneetbord (uit informele hoek heb ik begrepen dat 
Eric deze van Louis geleend heeft) uitleg over de positie waarop ze geacht worden te 
spelen. Daarnaast krijgen ze uitleg over een ruit, alleen is ons (het publiek zeg maar) 
niet duidelijk of de ruit naar voren staat of naar achteren. Maar ach dat mag de pret 
niet drukken. Als onze spelers dan eindelijk klaar zijn met de voorbespreking moet er 
nog eerst warmgelopen worden alvorens de wedstrijd dan ook echt kan beginnen. 
Phenix vindt dat niet erg, omdat er nog een en ander organisatorisch geregeld moest 
worden. Dat lukte doordat de trainer van Phenix ook de scheidsrechterstaak op zich 
nam. Hierdoor werd het voor ons als publiek niet overzichtelijker, want hij nam zijn 
taak als scheidsrechter en coach uitermate serieus. Hij ging zelfs spelers van ons 
uitleggen hoe een inworp genomen diende te worden. Maar goed we waren er niet 
voor de structuur en overzichtelijkheid, we wilden punten. 

De wedstrijd ging gelijk op. Beide ploegen kregen mooie kansen. Thomas en Jan 
Peter misten kansen, maar ook Phenix had kansen, maar zij waren gelukkig niet zo 
doelgericht. Phenix had een heel klein mannetje in de goal staan die erg sterk stond te 
keepen. Een strak schot van Jan Peter werd mooi gestopt. Julian keepte bij ons de 
eerste helft. Op advies van de zijlijn stond hij bij balbezit mooi ver voor de goal te 
keepen, en bij balverlies zocht hij zijn plek weer goed op. Door deze goede 
aanwijzingen wist hij de aanval van Phenix goed te ontregelen. Phenix voelde zich 
genoodzaakt al vanaf afstand te schieten, maar de schoten gingen allemaal naast. 

Helaas moesten we deze wedstrijd Kiki en Jelte missen. De taak in de verdediging 
wordt overgenomen door Anais, die na een zware blessure aan het terugkomen is. 
Ook zij nam samen met onze vaste verdediging bestaande uit Nienke, Mynke en Ties, 
het werk serieus. Vroeg storen en proberen voor de aanvaller te komen. En vergeet de 
ruit niet… De dames durfden het zelfs zo nu en dan aan wat aanvallende acties te 
ondernemen. Maar helaas nog steeds geen goal. 

Compleet tegen de verhoudingen in wordt het ineens 1-0 voor Phenix. een schot uit 
de tweede lijn wordt in eerste instantie nog gestopt door Julian. Maar hobbelt daarna 
toch langzaam het doel in. Nu wordt het serieus. Wij dachten aan een overwinning en 
nu staan we achter. Thomas wordt al een beetje boos, en dat is goed nieuws. Als hij 
boos wordt, gebeurt er altijd wat. En nu dus ook. Jan Peter maakt direct gelijk. Die 
gekkigheid van een achterstand kunnen we niet zo maar laten gebeuren. Aan het eind 
van de eerste helft weet Ties met zijn loopvermogen en sterke verdedigingstactieken 
te voorkomen dat er kansen komen voor Phenix. Unisson komt nog wel in 



scoringspositie. Jan Peter plaatst een prachtig schot iets te hoog waardoor hij tegen 
de lat komt. Maar na een slechte uittrap van Phenix krijgt Jan Peter de bal zo maar 
voor de voeten. Hij maakt hem geweldig af en we staan voor 1-2. Hierna volgt er wat 
chaos op het veld omdat de scheidsrechter even zijn taken als scheidsrechter vergeet 
en zijn coachings taken oppakt. Tevens spreekt hij zijn eigen publiek aan dat beide 
taken niet te verenigen zijn in een wedstrijd. Hij wil als scheids vervangen worden in 
de tweede helft. 

Phenix komt door een afstandsschot op 2-2 maar Jan Peter maakt al snel weer een 
mooi doelpunt nadat hij prachtig is vrijgespeeld door Thomas. 2-3. Julian stopt nog 
een afstandsschot van Phenix op slag van rust. 

In de tweede helft neemt Gijs de keeperstrui van Julian over. We komen overtuigend 
uit de startblokken. Een schot van Julian wordt gestopt. Mynke neemt een 
tegenaanval van Phenix mooi over. Gijs stopt een schot van een toch wel heel 
getalenteerd spelertje van Phenix. Hij viel in de 1e helft niet zo op, maar in de 2e helft 
ging deze helemaal los. Hij sneed door de verdediging en slalomde van eigen helft 
regelmatig door tot vlak voor de goal van Gijs. Maar Gijs liet zich niet van de wijs 
brengen. Julian mist nog een niet te missen kans. Helaas lukt het Phenix wel om wel 
te scoren. Het is weer gelijk 3-3. 

In het vervolg gebeurt er veel. Mynke raakt geblesseerd. Ze wordt vervangen door 
Anais, die ook geblesseerd raakt, althans haar oude blessure speelde weer op. Als 
vervolgens ook Ties nog een tik krijgt zitten we zonder wissel. Het zal toch niet…. Nee 
natuurlijk niet. Thomas scoort zijn 1e doelpunt van de wedstrijd en we staan weer 
voor. Dit fijne gevoel is echter van korte duur. Gijs tikt een schot van Phenix uit de 
goal, maar er staat nog een aanvalster verdekt opgesteld bij de tweede paal. Die geeft 
een klein tikje tegen de bal en het is weer gelijk 4-4. Het is een enorm spannende 
wedstrijd. Gelukkig geven we de moed niet op. Onze dames en heren blijven er voor 
gaan wat twee mooie doelpunten van Julian oplevert waarbij de laatste gemaakt werd 
na een prachtige voorzet van Thomas. Nu lijkt het niet meer mis te kunnen gaan. 
Twee doelpunten verschil, 4-6. Phenix scoort nog wel tegen, maar wij als publiek 
waren er redelijk zeker van. Er was nog weinig tijd, er kon niets meer mis gaan. Maar 
dan toch, in de laatste seconde van de wedstrijd…… Phenix schiet, Gijs stopt, maar de 
bal rolt langzaam door, over de doellijn. Dus toch nog gelijk 6-6. 

Dit maakte dat we met een steen op de maag richting kleedkamer gaan, gevoelsmatig 
hebben we twee punten laten liggen. Maar mensen, wat is het toch een prachtige 
competitie. Allemaal spannende wedstrijden, soms overwinningen, soms een gelijk 
spel maar we hebben nog geen wedstrijd verloren en staan nog steeds op de derde 
plek. En ook belangrijk, hele leuke en spannende voetbalwedstrijden voor het 
publiek! 


