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Eindelijk, na een lange Corona lockdown en toen het weer mocht, te weinig spelers door Corona 
besmettingen, afzeggen tegenstander en een vrij weekend, mochten wij weer aantreden in het veld. 
Eunice was gaan liggen en de bal kon weer rollen. Meteen de nodige personele problemen door 
vakantie, werk, blessures etc. maar met wat hulp van Dennis S. en Appie D. waren we er klaar voor. 
Thuis tegen de onderste, dus eindelijk weer kans om te winnen. We begonnen met Nessor in de goal, 
maar bij de eerste moeilijke bal vergiste hij zich en uit balans gebracht en geholpen door Mevrouw 
de Wind belandde de bal via zijn vingertoppen in ons eigen doel. Kan gebeuren, ga er maar eens aan 
staan, wie moet anders keepen, maar het zag er wel erg knullig uit. De 2e, 3e en 4e tegengoal kwamen 
tot stand doordat we geen aanval op poten konden zetten en de tegenstander te ver lieten komen. 
Ruststand was 0-4 en helemaal aan onszelf te wijten. De tweede helft windje mee en Victoria had het 
moeilijker. Nog wel een vrije trap, genomen door Hansie Hansie, die er prachtig inging, maar toen 
bleek onze referee, de Breje, met zijn arm omhoog te staan: indirect dus en de goal werd afgekeurd. 
Wat later een kans voor Petje, die hij benutte en de eer was gered. Toch weer een slordigheidje 
achterin en de eindstand werd bepaald op 1-5. Een smet op de wedstrijd was het uitvallen van Joop!, 
die na een forse beuk verkeerd terecht kwam. Na controle in het ziekenhuis bleek toch iets niet goed 
te zijn met zijn sleutelbeen. Beterschap Joop! Zoals gewoonlijk was de 3e helft weer ouderwets en 
rolden de flauwe grappen door de kleedkamer. De Betonnie werd gegund aan Petje, door zijn 
imponerende aanvalsimpulsen en zijn mooie goal natuurlijk. Na het douchen was er nog een Après 
Ski Party in de kantine en was het ook daar nog lang gezellig. 
 

 


