
 

Knap kunstje tegen Dames van Rekken 

 

Bank; ons uitzendbureau Iris Hassink, Suzan Nijsink en Saskia Leusink 

 

Aanval; Pauline scholten, Fleur Morsink, Romé Hassink 

Middenveld; Marleen Meijer, Moniek Roe of Rohe, Nandine Mansveld 

Verdediging; Lieke Hoften, Joyce Boksem, Anouk ter Brugge, Quirine Klopper 

Doel; Lotte Rademaker 

Vorige week helaas geen wedstrijdverslag van de wedstrijd tegen de dames van Rietmolen, maar wat 

zeker daarover het melden waard is, dat het een spanndende wedstrijd was, wij het grootste gedeelte 

van de wedstrijd achter de feiten aan liepen maar we het in de tweede helft helemaal goed gemaakt 

hebben.  De hattrick van Fleur Morsink maakte dat wij als winnaars het veld af liepen met 3-2 op het 

scorenbord. Hoppa! 

Afgelopen zondag stond Rekken op het programma een leuk jong team dat 5e in de competitie stond. De 

dames van Rekken hadden er zin in want ze stonden al lekker vroeg voor de kleedkamer te trappelen 

waar ze een douchende meneer troffen die een topptijd afdouchen heeft neergezet.  

Wij zaten niet ruim in de spelers maar Suzan Nijsink, Iris Hassink en Saskia Leusink die wel zin hadden in 

een balletje trappen hebben hun voetbaldiensten aangeboden en dat was meer dan welkom. 7 minuten 

na de aftrap had Fleur Morsink al het eerste schot op doel maar de keeper was scherp en plukte hem uit 

de lucht. Na een volhardende doordruk actie van Pauline kwam de bal voor de voet van Moniek en die 

maakte keurig af 1-0 op de teller (15 min).  

Helaas heeft Pauline last van een blessure en moet al vroegtijdig het veld verlaten. Suzan komt er voor 

haar in en niet onverdienstelijk. Lekker fanatiek met de punt naar voren gaat Suzan tekeer en krijgt ze de 

bal bij Fleur M. die wederom de bal in de handen van de keepster schiet. Na 20 minuten spelen, en we 

de druk er lekker op hebben zitten, knalt Moniek de 2-0 erin. Hier vlak achteraan kwam na een knappe 

voorzet van Romé, Fleur ging met een zweefduik met haar hoofd richting de bal maar de keepster was 

snel genoeg uitgekomen om de bal weg te kapen. 



Rekken komt nu iets beter in de wedstrijd maar onze verdediging laat een knap staaltje verdedigen zien. 

Na 30 minuten heeft Rekken kans op scoren maar Lotte weet hem eruit te houden. Iris komt erin voor 

Lieke, in de verdediging dus tot grote schrik van Iris.   

Helaas in de 34e minuut krijgen we dan toch een doelpunt tegen (2-1). Rekken begint meer en meer te 

drukken want er valt wat te halen. Een doorgebroken speler, Joyce zet de inhaalsprint in en werkt de bal 

kundig over de lijn. In de 42e minuuut krijgen we nog een tegendoelpunt te verwerken (2-2). Romé 

creëert nog een knappe kans voor haarzelf maar de keeper was scherp. Suzan heeft nog kans op scoren 

op aangeven van Fleur M. maar het schot was niet fel genoeg. Saskia komt erin voor Lieke (laatste 

kwartier in de eerste helft).  

En dan nu voor mij persoonlijk het hoogte punt van de wedstrijd...Romé legt slim een balletje terug op 

Fleur M. die vanaf de middelijn vier passen aanloop neemt en de bal met een enorme boog erg knap 

onder de lat krijgt, achter de keeper in het doel van Rekken. Ik die normaal toch rustig in de dug out blijft 

zitten kon toch niet voorkomen dat ik met een harde vreugde kreet en beide armen in de lucht van de 

bank af sprong...alsof ik hem zelf had gemaakt...om vervolgens toch na een beetje beschamend om mij 

heen gekeken te hebben maar weer plaats nam op de bank. Met 3-2 de rust voelde super fijn. 

Direct in de eerste minuut van de tweede helft een kans voor Moniek op aangeven van Fleur M. maar 

mist net. In 55 min een kans voor scoren voor Rekken maar Lotte houdt hem eruit. Onze dames gaan nu 

meer druk zetten en er zijn een aantal fraaie voorzetten van Romé te zien. In de 60e min weer een schot 

op ons doel maar Lotte houdt er hem wederom uit en even later nog een keer maar hier volgt een 

counter uit en Romé stuift op hun doel af, helaas was hun keeper en net wat sneller bij.  

71e min; de bal komt via een tegenspeler bij Moniek die hem afspeeld aan Fleur M. die hem op haar 

beurt droog afmaakt 4-2. Nandine creëert door een strakke loopactie een kans voor haarzelf maar schiet 

net naast. Anouk (die erg sterk speelde) neemt het team mee naar voren en probeert nog wat meer druk 

te zetten maar 4-2 blijft de eindstand. Yes, 3 punten in the pocket. 

Lieke heeft haar laatste wedstrijd (met erg sterk verdedigen laten zien) met ons gevoetbald en zal een 

andere sport gaan beoefenen. Lieke, heel veel plezier en bedankt voor jouw inzet voor ons team! 

Volgende week komt onze laatste man "Irene" weer terug uit Canada en zijn we weer een compleet 

team tegen Avanti. 

 


