
Victoria '28 F8G - BSC Un isson F4, eindstand niet belangrijk 04-10-2014 

Het begon al voor de zomervakantie. Een twintigtal kinderen trainden fanatiek tijdens 3 
proeftrainingen op de Grobbe. Het was hun eerste kennismaking met voetbal en blijkbaar 
beviel dat wel want van deze kinderen trainen er nu 14 bij de F4 en 2 bij de F3. 

12 kinderen spelen nu bij de F4 competitie in de 6e klasse (voor 5- en 6-jarigen). De eerste 2 
wedstrijden waren nog wat onwennig en gingen dan ook helaas verloren met 13-0 en 16-0. 
Gelukkig gingen er wel een heleboel penalty’s in. 

Er werd fanatiek getraind en de derde wedstrijd ging al een stuk beter. We verloren “maar” 
met 7-0 en dat was ook nog geflatteerd. Er werd gevochten voor elke bal en we waren een 
stuk minder afwachtend. Dat gaf hoop voor de vierde wedstrijd. 

Victoria F10 - BSC Unisson F4. Afgelopen zaterdag 4 oktober was het zover. Vol goede 
moed gingen we zonder een van onze sterspelers, Milan, naar Victoria. Nadat eerst het veld 
nog even klaargezet moest worden konden we beginnen. Meteen gingen we in de aanval. We 
hadden zelfs kans om te scoren. Helaas schoot Sep de bal net naast. Inmiddels had Sem al 
heel wat ballen tegengehouden. En dat is best knap als je voor het eerst keept. Hij werd 
geholpen door een zeer sterke achterhoede. Tycho rende het hele veld over en leek nog 
energie over te hebben. Ingmar, Rob, Björn knalden de bal vaak hard naar voren zodat de 
tegenstander geen kans kreeg om te scoren. De inzet van Olivier was enorm en Cas probeerde 
nog een paar keer te ontsnappen naar de goal maar dat lukt net niet. Ook Luna en Joep zetten 
de tegenstander vaak op het verkeerde been. De tegenstander was wel iets beter en meer 
ervaren zo leek het en de eerste helft eindigde dan ook met 3-0 voor Victoria. 

Met opgeheven hoofd begonnen we aan de tweede helft. We begonnen net zo fanatiek als in 
de eerste helft. Maar gaandeweg werden de schaduwen op het veld groter en de vraag “wie is 
het langste van ons team” belangrijker dan het voetballen. Lars moest dan ook nog 7 keer een 
bal uit het net halen, waarbij hij opvallend rustig bleef.  Tijdens de penalty’s wist hij er zelfs 
een paar te stoppen. En bijna alle penalty’s van ons gingen er supergoed in. 

Al met al heb ik erg veel vertrouwen in dit super-team dat bestaat uit Björn, Cas, Ingmar, 
Joep, Lars, Luna, Milan, Olivier, Rob, Sem, Sep en Tycho. En dan hebben we nog 3 jongens 
die nu alleen trainen (Jasper, Luuk en Rik) en straks het team kunnen gaan versterken. 

 


