
Verslag KMD JO15-4 – SVH JO15-3:  2-6  

Grensrechter: Anton  

 

Wissels bij de start: Jorrit,  Diego, Fernando en Jesse  

Na 24 min : Merijn, Milan, Bowdy en Lucas  

Na 26 min : Tiesto geblesseerd (Bowdy ingevallen)   

Na 48 min: Bowdy, Ritesh, Milan, Tijn  

Niet gewisseld: Senna en Lucas B.  

 

De eerste wedstrijd stond vandaag op het programma. Voor JO15-4 werd voor het eerst in de nieuwe 

samenstelling gespeeld nadat vorige week een gecombineerde wedstrijd tegen Verburch dik was 

verloren.  

We begonnen in de verdediging met het koppel Ritesh en Merijn. Skye en Lucas B als back. Op het 

middenveld centraal Tiesto, Bowdy links- en recht Milan. In de spits stond Senna, linksbuiten Tijn en 

rechtsbuiten Lucas R.  

 

In de eerste minuten wisten we goed druk te zetten en kregen we een aantal kansen. Maar nadat SHV 

beter in de wedstrijd kwam, moesten we vaststellen dat de verdediging de snelheid van de aanvallers 

van SVH niet kon bijbenen. Uit snelle uitvallen vielen er in de eerste helft doelpunten hoewel Twan 

met geweldig keeperswerk al meerdere doelpunten had voorkomen. Aan onze kant wist Senna 2x 

netjes te scoren.  

 

In de tweede helft hebben we Lucas B. gewisseld naar centraal achter en kreeg SVH minder kansen. 

Helaas konden we niet voorkomen dat er nog wel twee doelpunten vielen en verloren we met 2-6.  

In vergelijking met de eerste wedstrijd kwamen we beter onder de druk uit en konden we ook tot 

aanvallen komen. Wel valt er nog winst te behalen als de conditie van het team beter op pijl is. Dan is 

er meer energie om te bewegen en vrij te lopen in de aanval en bij het verdedigen dat eenieder zijn 

eigen man voor zich houdt.    

 

We zien de bekerwedstrijden als een voorbereiding op de najaarscompetitie. Er zal nog een speler 

overgaan naar de JO15-3 en ook bij de keepers heeft de hoofdtrainer nog geen keuze gemaakt of 

Twan of Christoph in JO15-3 gaat komen. Twan speelde vandaag een perfecte wedstrijd. Hopelijk laat 

Christoph zich volgende week ook van zijn beste kant zien. We zitten in ieder geval dit jaar wel goed 

met één van twee geweldige keepers. 


