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Op deze tweede zonnige zaterdag van het jaar, hadden we heel wat afzeggingen. We beschikten maar over 10 man. Gelukkig kon
Wim iemand overtuigen om met ons mee te doen en waarschijnlijk in de toekomst te blijven spelen. Om reden we ook geen scheids
hadden, moesten we aan de tegenstrever vragen om deze taak op hun te nemen.

De nieuwe speler, Michiel, werd uitgespeeld op de linker half en liet al meteen blijken dat hij nog ooit gevoetbald had. Voetballend
konden we dit zeker aan vandaag. Na een tiental minuten werd Yentl op rechts vrij gespeeld. Zijn voorzet werd door Michiel netjes
binnen getikt. Even later leidde een foute pas van achter uit voor een tegenaanval en het stond 1 - 1. Daarna hadden we een tiental
minuten waar we duidelijk de baas waren en prachtig voetbal lieten zien. Dit resulteerde in een tweede goal van Michiel op pas van
Andries. Hij had op zijn eerste match een zuivere hattrick kunnen maken, maar het lukte net niet. Wim lanceerde dan Yentl opnieuw.
Zijn voorzet kon dit keer door Tomas afgewerkt worden. Met een mooie 3 - 1, hoewel het meer had moeten zijn, gingen we rusten.

In de tweede helft gingen we verder zoals we in de eerste gestopt waren. Een doorsteekpas van Thomas op Andries eindigde op de
kruising. We vielen gretig aan en creëerden de ene kans na de andere, maar het was telkens van net niet. Na een kwartier vielen
we plots stil en begon weliswaar de tegenstrever te voetballen. Een witterke zorgde voor 3 - 2 en een ander foutje zelfs voor 3 - 3.
We stonden zelfs wat te bibberen en niets lukte nog. Naar het einde toe kregen we toch wel weer rust in de ploeg. Michiel legde dan
breed op Wim die zich op zijn gekende manier voorbij drie man slalomde en beheerst naast de keeper in doel legde. Oef, toch nog op
de valreep een 4 - 3 overwinning behaald.

Volgende week zijn er weer enkelen die niet kunnen. Hopelijk komen er een paar anderen terug voor met voldoende de verplaatsing
naar Peer SV te maken. We spelen er om 15.00 uur aan de skipiste. Voor zij die met de auto komen. Na de wedstrijd in het centrum
van Peer jullie parkeerkaart leggen !!!!!!!

