
Quintus JO15-3 – KMD JO15-4  
 
Aanvoerder Jesse  
Grensrechter:  Dennis  
Afgemeld : Fernando (ziek)  
 
Wissels  
Bij de start : Senna, Lucas B en Tijn (geblesseerd).  
Na 8 min Lucas B voor Tiesto (blessure)  
Na 18 min Senna voor Lucas R.  
Na 37 min Lucas R voor Jesse  
Na 49 min Tijn voor Diego  
Na 52 min Diego voor Bowdy (blessure)  
Niet gewisseld: Milan, Noah, Merijn, Ritesh  
 
In onze tweede bekerwedstrijd stond Christoph onder de lat en begonnen we met Merijn als achterste 
man. Verder was Noah vandaag voor het eerst bij ons team. Hij startte als links half. Na een goed 
begin waarin KMD enkele kansen kreeg werd Quintus steeds sterker. Ze wisten ons vast te zetten en 
doordat ze gretiger waren in de duels werden we regelmatig afgetroefd.  
Er was in de eerste helft maar één die zorgde dat we niet met dikke cijfers achterstonden en dat was 
Christoph. Hij hield de ene na de andere bal eruit. Helaas moest ook hij aan het einde van de eerste 
helft bezwijken.  
 
In de tweede helft kregen we wat meer grip op de wedstrijd doordat Merijn meer in zijn kracht kwam 
als rechtsback en Milan met een aantal goede ballen naar de helft van Quintus ging verplaatsten. 
Achter werd ook beter verdedigd nadat Noah wat meer naar links werd gepositioneerd en hij en Lucas 
B wat meer naast elkaar kwamen te staan in de achterhoede. Het eerste doelpunt van KMD kwam 
nadat we al met 3-0 achterstonden na goed doorgaan van Senna. Met een strak schot van Diego via 
het hoofd van een verdediger van Quintus werd het 4-2. En even later scoorde Senna zijn tweede 
doelpunt en werd het nog even spannend.  
 
Het verschil in de wedstrijd was voor een groot deel te vinden in de beleving. Zodra KMD er meer in 
ging geloven kwamen de aanvallen en ontstonden de kansen. Vlak voor tijd maakte Quintus 5-3 en 
was de wedstrijd gespeeld. Zeker de tweede helft was voor de supporters leuk om naar te kijken. Het 
elftal wordt al wat duidelijker. Man of the match was wederom de keeper. Hij heette vandaag 
Christoph.  
 


