
Verslag wedstrijd SJO OFW JO15-2 tegen ST Creil-Bant JO15-3 

 

Zaterdag 15-09-2018 speelden wij onze 3e bekerwedstrijd van dit seizoen en op voorhand wisten wij 

dat we aan minimaal een gelijkspel genoeg hadden om een ronde verder te gaan. 

Bij de 1e twee wedstrijden hadden wij nog reservespelers ingeroepen vanuit SJO OFW 13-1, maar 

voor deze dag was dat niet mogelijk en ook niet bij ons andere team van onder de 15 omdat zij 

beiden uit moesten spelen en niet op tijd terug konden zijn om ons hierin te ondersteunen. 

Zodoende gingen wij voor deze wedstrijd van start met maar 10 veldspelers en 1 keeper en zo 

hebben wij als leiders voorafgaande aan de wedstrijd in de kleedkamer aan een ieder duidelijk 

gemaakt dat we vandaag alles moeten geven wat we maar in ons hebben. Ieder klein pijntje moeten 

we doorheen bijten omdat je er gewoon niet uit kan. 

We begonnen en zo vonden wij als leiders best wel behoorlijk slap aan de wedstrijd en kwamen dan 

ook terecht achter, maar vanaf dat moment ging de knop om bij onze spelers en konden wij tijdens 

de rust niet anders melden tegen onze spelers dan dat zij super goed bezig waren. U begrijpt dan 

natuurlijk wel dat wij de rust in gingen met een mooie stand van SJO OFW 2 en ST Creil-Bant 1. 

Na een heerlijke bak thee gingen wij met goede moed de 2e helft in, maar net zoals bij aanvang van 

de 1e helft was ook deze start onze tegenstander sterker met als gevolg de 2-2. Vervolgens stonden 

wij binnen de minuut alweer op voorsprong totdat het noodlot voor ons toch toesloeg. Één van onze 

spelers moest er geblesseerd af en op dat moment kwam er nog wel uit een onverwachte hoek hulp 

maar ondanks de hulp waren wij wel even de gehele controle op de wedstrijd kwijt waarvan ST Creil-

Bant gretig gebruik maakte en binnen een tijdsbestek van een kleine 10 minuten de wedstrijd deed 

kantelen door middel van het 2x scoren. 3-4 en dat zou betekenen dat wij het niet meer in eigen 

hand hadden om door te gaan naar de volgende ronde.  

Onze leider Peter gooide snel het één en ander om qua veldbezetting om voor ons toch het 4e 

doelpunt te forceren en ik moet zeggen dat het uit de tenen kwam van onze spelers en speelsters 

maar de bevrijdende 4e goal kwam er. 4-4 en op dat moment moesten we nog zo’n 2 minuten spelen 

totdat de scheidsrechter voor de laatste maal tijdens deze wedstrijd op zijn fluit mocht blazen. 

Als medeleider en grensrechter kan ik aan een ieder melden dat wij als leiders super trots zijn op 

onze spelers/speelsters op wat zij hebben gepresteerd en wij gaan ook met ontzettend veel plezier 

en vertrouwen vanaf zaterdag 22-09-2018 beginnen met de start van de najaarscompetitie en dan 

tussendoor nog even het vervolg van ons beker avontuur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Cornelis van der Spek 


