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Opstelling 
Doel: Wendy 
Achter: Marleen, Joyce, Bri en Charity 
Midden: Nan, Moniek en Lotte 
Voorin: Kris, Anouk en Maud 
 
 
 
Rekken uit: “altijd” leuk” stak onze coach af. Wat een enorm leuk team om 
tegen te voetballen, ook deze keer weer. Geen gezeur gewoon lekker balletje 
trappen. Rekken op de 6e plaats in de competitie zit ons op de hielen (met twee 
wedstrijden minder gespeeld) dus je kunt wel zeggen dat we aan elkaar 
gewaagd zijn en dat bleek wel weer. Hard werken was nodig om de eerste 15 
minuten te overleven. 
Er werd veel op onze helft gespeeld en in het begin  hadden we achterin moeite met hun voorstopper die erg ver 
mee op kwam en regelmatig voor ons doel verscheen, later hadden we het spelletje door en wisselde we moeiteloos 
het dekken van de verschillende opkomende meiden af. Gelukkig hadden wij vanuit de “Randstad” onze “oude rot in 
het vak” Wendy op doel staan die de nodige reddingen heeft gemaakt. Vooral de 1 op 1 situatie was even spannend 
maar Wen kwam precies op tijd uit om haar lichaam ervoor te gooien. Rekken speelde sterk, goede balvastheid, 
passing en veel loopvermogen maar gelukkig voor ons; niet heel veel scorend vermogen. Na 15 minuten komen we 
op stoom en beginnen we ons eigen spel te spelen. Rustig opbouwen en vele 1-tweetjes in keurige driehoekjes 
volgden. Nan staat op links half en loopt zich de ziekte want lopen kunnen de meiden van Rekken wel. Lotte en 
Maud werden gewisseld omdat ze nog herstellend zijn van een blessure. Rome kwam er rechtsvoor in en Carmen 
kwam het middenveld versterken. We gaan met 0-0 de rust in.  
 
Na de rust is de opstelling iets gewijzigd; Charity gaat er uit en Fleur M. die ons gelukkig wilde versterken deze 
wedstrijd werd voorin bij Anouk en Kris gezet. Anouk die een sterke wedstrijd speelt goed aanspeelbaar is en mooie 
balletjes op onze snelle vleugels Kris en Fleur M. geeft. Vrijwel direct na rust scoort Kris uit een snelle counter na een 
slimme steekpaas van Fleur M. Door dit doelpunt gaan we rustiger spelen en spelen we steeds meer op hun helft. 
Moniek geeft een strakke bal op Kris die vervolgens met een mooie loop actie de 0-2 maakt waarmee ze zichzelf 
direct bovenaan de lijst “De Kick van het scoren” zet. 
Bri vraagt een wissel aan want ze heeft last van haar knie (opgelopen in de eerste helft). Quirine en Kris gaan naar 
het middenveld waar Quirine haar mannetje goed in de tang heeft. Nan gaat naar back en Carmen als voorstopper 
bij Joyce. Rekken voert de druk op, Joyce moet alle zeilen bijzetten en Wendy raakt geblesseerd aan haar voet als ze 
in botsing komt met een opkomende speler van Rekken. Later krijgt ze een blessure aan haar vinger en  Bri gaat op 
doel. Direct ruikt Rekken bloed “gewoon schieten op het doel” want dat is toch geen echte keeper die in het doel 
staat (nog geen 1 meter 60).  Wederom 3 punten mee naar Boekelo!  
Nu twee weken even de blessures laten herstellen en dan knallen tegen de nummer drie van de lijst “Thuis tegen 
Enter” 
  

 


