
Stroef begin dames 1 
Het begin van het seizoen 2016/2017 verloopt voor  de dames niet geheel volgens wens en dat is een 
understatement. De start was echter al na het einde van het vorig seizoen. Na veel wikken en wegen 
of we nog wel genoeg dames hadden voor een team voor dit seizoen kregen we een drietal nieuwe 
aanmeldingen. Voeg daarbij een stel jonge goede  dames uit de C en een stel oudgedienden die bij 
nood wel bij willen springen en het ziet er meteen heel anders uit. 
 
De opening in Rietmolen werd een zware pot zoals verwacht. We werden echter niet weg gevoetbald 
en dat geeft hoop voor het vervolg. Het vervolg heette Eilermark. Nog nooit tegen gevoetbald en dus 
voor ons onbekend. 
 
We hebben dit jaar een roulatie systeem wat het keepen aangaat. Voor deze zondag was de eer voor 
Nandine weggelegd. Helaas voor Nandine was Lisa nog niet helemaal fit om te voetballen maar een 
wedstrijd keepen kon ze wel volhouden en zodoende begon Lisa op doel deze westrijd. 
 
Opstelling: 
Doel                    :     Lisa 
Verdediging       :     Joyce,Carmen,Charity,Brigitta 
Middenveld        :    Nandine,Moniek,Rome, 
Aanval                  :    Quirine,Fleur,Kristie 
 
Bank                     :      Marleen,Lotte,Bente 
 
Al snel in de wedstrijd bleek dat Eilermark een zelfde soort team is als de dames van de Rietmolen. 
Balvaardig, bewegelijk en goed in de passing. De eerste twintig minuten kwamen we niet echt onder 
de druk van Eilermark uit. Zij waren niet echt heel gevaarlijk voor ons doel. Lisa maakte een prima 
debuut onder de lat en verraste ons met het  ver en geplaatst uitgooien van de bal. In die twintig 
minuten wist Eilermark een keer te scoren. Wij kwamen iets onder de druk uit en konden enkele 
keren voor het doel van Eilermark opduiken wat resulteerde in een grote kans van onze spits fleur. 
Helaas kon ze die niet verzilveren. Vlak voor tijd scoorde Eilermark nog een keer en gingen we met 0-
2 de kleedkamer in. 
 
In de rust werd Quirine gewisseld voor Marleen die op de  links back plaats kwam te spelen en 
Brigitta verhuisde naar de rechts buiten plaats. 
 
Het spelbeeld veranderde niet en na een kwartier spelen kwamen Lotte en Bente erin voor Nandine 
en Carmen. Na enige tijd scoorde de tegenstander helaas de 0-3 en ging  de wedstrijd op slot. Bij ons 
ging langzaam het licht uit en drie dames met lichte blessures meldden zich om te wisselen. 
Eilermark scoort de 0-4 en buiten enkele uitvallen van onze kant  gebeurd er niets 
vermeldenswaardigs meer op het goed bespeelbare veld. 
 
Zoals gezegd deze tegenstander was van het zelfde kaliber als rietmolen en dat werd  in de uitslag 
precies zo uitgedrukt. Helaas nog geen punten maar aankomende zondag gaan we naar victoria om 
daar onze eerste drie  te gaan pakken. 
 
Rene Zoetman  


