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Hoek KVV - Goolderheide

admin, zaterdag 03 februari 2018 - 17:53:40

Vandaag begonnen we het nieuwe seizoen 2018.
In de voormiddag hebben enkele (6) moedigen en Jo iets later, de kleedkamers grondig schoon gemaakt, waarvoor onze dank.
Aanvankelijk had de coach 15 spelers, maar na de één na de andere afzegging, hield hij er nog 12 over. Omdat de scheids ook
nog ziek viel, wilde Niels VB deze zware taak op zich nemen. Dan maar met 11 moedigen tegen het zeer sterke Goolderheide.

Met deze 11 kon de coach toch wel een vrij sterk elftal opstellen, hopende natuurlijk dat er niemand zou uitvallen. We lieten dan ook
vanaf het eerste fluitsignaal zien dat wij ook konden voetballen en geen schrik hadden van hen. Het eerste kwartier was er dan ook
heel veel middenveldvoetbal. Twee sterke elftallen die niet lieten voetballen. Dat leidde natuurlijk tot veel balverlies en weinig
aanvallen. Andries en Bilal leverden wel een paar fluwelen voorzetten, maar de tegenstrever was nog iets sneller. Wanneer zij
massaal in de aanval waren en een goal ruikten kon Thomas de tegenaanval opzetten. Hij speelde Niels S. aan op links. Deze
gooide de bal onmiddellijk naar de overzijde waar, wie anders dan Philippe S., de keeper tegenvoets naam en scoorde. Dat had
Goolderheide zeker niet verwacht en zij staken dan ook een tandje bij. We kreunden onder de aanvallen en één daarvan
resulteerde in een prachtig schot. Onze keeper raakte de bal nog, maar hij ging via de paal in doel. Met een mooie 1 - 1 stand gingen
we rusten.

De tweede helft was duidelijk te zien dat we veel gegeven hadden in de eerste helft en Bert, Andries, Gilles, Yentl en Gert-Jan
begonnen na kleine tikjes te trekkebenen. Hun aanvallers zaten wel in de zak van onze verdediging, maar hun middenvelders liepen
met momenten de onzen onder de voeten. Bij één van hun aanvallen loste een middenvelder dan ook een megatonschot dat
volledig wegdraaide van onze keeper. We dachten wel dat het voorbij zou zijn, maar we raapten alle moed bij elkaar en ja, weeral
Philippe S. liet zien dat hij ook op doel kon schieten. Door de kracht van het vluchtschot draaide deze volledig buiten het bereik van
hun keeper naast de paal binnen. Hiervan was Goolderheide niet goed en ze begonnen dan ook met hun gekende trukken onze
aanvallen en spelers te intimideren. De scheids had het echter allemaal vrij goed in de hand en floot net op tijd af om erger te
voorkomen.

Voor onze eerste wedstrijd van het jaar en tegen deze sterke tegenstrever waren we blij met het 2 - 2 gelijkspel.

Na het goede nieuws van deze wedstrijd is er ook slecht nieuws. Onze voorzitter bevindt zich nog steeds in het ziekenhuis. Als het
bleef beteren zou hij maandag of dinsdag naar huis mogen. Verder slecht nieuws is dat we twee spelers gaan verliezen. Sam stopt
door een vervelende kwetsuur. Philippe S., vermoedelijk door zijn hoog scorend vermogen, wilt het in compititie gaan proberen.
Vanaf volgende week zijn we hem kwijt. Het is spijtig natuurlijk dat hij dat wilt gaan doen, maar we wensen hem het allerbeste. Als hij
het moe is daar, mag hij altijd terugkomen.

Volgende week spelen we terug thuis om 14.30 uur tegen Jong Wijerken.

