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Na onze eerste nederlaag vorige week op het veld van Vriendenkring, moesten we vandaag opnieuw aantreden op hetzelfde veld.
Het lag er nog steeds niet denderend bij, maar we hadden een paar andere spelers bij en er was natuurlijk ook een andere
tegenstander. Lunca Trapkens had geen scheids en moest daarom hun 11de speler gebruiken als scheids.

Aanvankelijk was het niet te zien dat zij met 10 speelden, want de meesten van ons wisten zelfs niet dat zij maar met 10 waren.
Ondanks wij het meeste bal bezit hadden en het meeste aanvielen, maakten zij toch het eerste doelpunt. Een foutje in onze
verdediging werd genadeloos afgestraft. Met een verre lob kwamen ze op voorsprong. Daarna kwamen ze er echter niet veel meer
aan te pas. Gilles viel dan vrij vroeg uit met een spierblessure en nam Wouter zijn plaats in. Er moest wel eerst wat geschoven
worden en het duurde even voor iedereen terug op zijn plaats stond. Gilles stond rechtsback, Bert die voorstopper stond ging op zijn
plaats spelen. Wim verhuisde van het middenveld naar de voorstopper en Wouter verving hem op het middenveld. Eerst kreeg Wim
na een hoekschop en slecht weggewerkte bal, het leder op de rand van de backlijn. Uit de draai kon hij met links de bal in de verste
hoek schieten. Onze volgende aanval stak Wim de bal door naar Sander die er 1 - 2 van maakte. Dan was het Thomas die Niels S.
bediende en het stond 1 - 3. Daarna zorgde Niels S. voor de 1 - 4 op pas van Wouter en Thomas zette de 1 - 5 ruststand op het bord
na pas van Sander. Stuk voor stuk mooie aanvallen die afgerond werden. Tussendoor verkwanselden we toch nog wel enkele
andere kansjes. We mochten echter niet klagen met deze ruststand.

In de tweede helft werd er met dezelfde spelers gespeeld. We bleven goed aanvallen, maar het was telkens net niet. Na een
kwartiertje kwam hun 11de man op het veld. Op 5 minuten tijd stond het plots 3 - 5. Onze aanvallen lukten helemaal niet meer en
hun aanvallen werden scherper. We raakten ook sneller in paniek achteraan. Dan voerde Yentl een tackle op de bal, maar viel zijn
tegenstander over zijn been. De scheids gaf penalty ?? De eerste maal werd geschoten en onze keeper verroerde niet. Hij zei dat
de scheids niet gefloten had, wat ook was. De tweede werd net hetzelfde gezet en kon onze keeper dus pakken. Gelukkig bleef het 3
- 5. Even later kreeg Niels S. de bal nog eens net buiten de backlijn en stond zijn schot nog eens goed gericht. Niets aan te doen en
het stond 3 - 6 met zijn 3de van de dag. Hier bleef het bij en was het een mooie uitoverwinning.

Volgende week spelen we terug thuis om 15.00 uur tegen Lilse Bosuilen.

