
Strijen E3- VVDB E2G, zaterdag 5-9-2015.  

De 2e wedstrijd v.d. bekerronde stond op het programma. Uit naar Strijen waar we om 09.00 uur aftrapten tegen de plaatselijke E3. We speelden op kunstgras wat in het 

begin weer even wennen was. Tim stond weer op de goal en Collin had de aanvoerdersband om.  

Ondanks het vroege tijdstip (waar de ouders overigens meer last van hadden als de kids) begon VVDB heel goed aan de match. Het was Collin die binnen een minuut al 2x 

een bal op doel afvuurde, maar de keeper hield ze tegen. Daarna was het de beurt aan Collins partner in de spits Mendy, ze schoot door de keepers benen, maar met zn 

hak haalde hij de bal nog wonderlijk uit het doel. Roan kreeg hem nu voor zn voeten, maar hij schoot net langs de verkeerde kant v.d. paal.  Zo had DB dus al 4 kansen in 

de eerste 2 minuten.  Misschien waren we daarom wat overmoedig, want even niet opletten in de verdediging betekende de 1-0 voor Strijen. Maar net als vorige week 

tegen NSVV ging DB gelijk op zoek naar de gelijkmaker. Collin ramde de bal op de lat en in de rebound schoot Jadyn ook keihard op de lat ! De bal leek overigens daarna 

via de keeper alsnog in het doel te gaan, maar volgens de prima fluitende scheids was de bal de lijn niet helemaal gepasseerd.  We hielden er nog wel een corner aan over, 

Collin nam hem en hij bereikte Jadyn die goed was ingevallen. Ze nam de bal goed aan en haalde hard uit, 1-1 ! Daarna kreeg Mendy een goede kans, maar haar schot ging 

net naast. DB speelde erg goed nu en er werd keurig overgespeeld. Een mooi voorbeeld daarvan was de volgende goal. Roan onderschepte op het middenveld de bal en 

hij speelde Jadyn aan, zij speelde keurig Mendy aan, die koeltjes afdrukte 1-2 !  Te lang nagenieten betekende bijna gelijk de 2-2, maar de Strijense spits kwam een 

teennagel te kort om binnen te tikken. Maar bleek uitstel van executie want een minuutje later lag de 2-2 erin toen Tim de bal per ongeluk aan de spits van Strijen schonk. 

Maar de stemming bleef positief en DB bleef gewoon goed spelen. Zo hadden Kim en Roy de zaakjes achterin goed onder controle. Kim bereikte na een goede actie Collin 

die recht op de keeper schoot. Daarna een actie van Collin die een paar man dolde en Jadyn aanspeelde.  Jadyn schoot de bal daarna prachtig tegendraads binnen, 2-3.  

Jadyn kreeg daarna nog een kansje maar die ging er niet in, zodat we met een 2-3 voorsprong aan de thee gingen.  Nadat de trainers de nodige complimenten voor het 

goede veldspel en het straffe verdedigen uitgedeeld hadden gingen we snel weer naar buiten want er naderde nattigheid uit de wolken boven Strijen. De complimenten 

hadden de boys en girls blijkbaar goed gedaan, want binnen no time had Collin de 4-2 erin liggen.  Ook de 5-2 viel snel toen Jadyn stevig maar fair doorging op de keeper 

die daardoor de bal losliet waarna Collin er als een echte goalgetter rap bij was om af te drukken.  Collin maakte zijn hattrick compleet door ook de 6-2 te maken na keurig 

voorbereidend werk van Mendy. Kort daarop scoorde Tony ook een goal. Helaas voor DB was Tony vergeten dat we van helft gewisseld waren, dus er kwam Tony e.d. 

(=eigen doelpunt) in het zwarte boekje te staan. Toen even daarna ook de 6-4 viel werd het weer spannend. Gelukkig maakte Collin snel een goal zodat het 7-4 werd.  Het 

leek op een kopie van de week ervoor uit te draaien toen het maar liefst 11-8 werd. Jadyn bereikte met een hoge voorzet Collin die net over kopte.  Roan werkte hard op 

middenveld en hij kopte ook nog eens 2x keurig een hoge bal weg. Roy hield met een goede sliding de spits van scoren af. Collin kreeg een kansje, maar die ging er niet in. 

Toen Strijen terug kwam tot 5-7 werd het toch weer even spannend en Kim, Tony en Roy werden gemaand om echt in de verdediging te blijven staan.   Het spel golfde 



snel op en neer en na een prachtige actie van Collin die 3 man passeerde en passte op Roan. Roan schoot vervolgens net naast. In de volgende aanval was het Collin die 

zijn 5e goal in de 2e helft maakte !, 8-5 en de buit was nu wel binnen. Er volgde nog een aanval van Strijen, maar Tim pakte de bal. Hij schoot vervolgens keurig uit naar 

Collin, die Jadyn aanspeelde.  Jadyn twijfelde niet en ramde de 9-5 binnen.  Kat in ‘t bakkie, strik om de doos en mee die punten naar Den Bommel !!! Roan maakte bijna 

de 10e goal, na een corner ramde hij de bal hard op de lat.  Complimenten voor alle 8 spelers !! Prima gespeeld en als een team!  

Goals : Collin 5x, Jadyn 3x en Mendy 1x 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


