Bekerwedstrijd Grijpskerk MO13 – Bedum MO13 1-1 ( 4-2 ns)
Het is hartje winter. Het is 24 februari 2018 en de meiden onder de 13 mochten aantreden tegen de
Bedumse meiden onder de 13.
In eerste instantie moesten we naar Bedum afreizen, maar doordat het kunstgrasveld aldaar bezet was,
zouden we op gewoon gras voetballen. Maar dat leek de KNVB niet verstandig vanwege de harde grond.
Dus de wedstrijd zou wederom afgelast worden. Toen zei Grijpskerk: “Weet je wat? Laten we gewoon hier
op de sportpark De Enk voetballen”. Dat leek voor beide partijen een prima alternatief.
Zodoende gaf de scheids om 10:00 het startschot en begon voor ons de winterspelen.
Want beste lezers, het was vandaag snijdend koud. Het kwik lag weliswaar om het vriespunt, maar door de
snerpende oostenwind leek het wel -10˚C. Ik ( ondergetekende) liep te ijsberen om maar enigszins wat op
temperatuur te blijven. En dan zie je de helft van de meiden gewoon met blote benen in het veld staan. Al
was het enkel maar om te imponeren. Mutsje af voor die meiden. Keepster Danique was een weekendje
weg en reservekeepster Nienke had een gebroken pink.
Vera was vandaag onze redder in nood. Ze offerde haarzelf op om op het doel te staan. Ze had de eerste
helft ook niet zoveel te doen, dus die heeft een half uur moeten klappertanden.
Na 5 minuten lag de bal overigens bij hun in het doel. Maeve en Marit konden elkaar goed vinden en
daaruit voortvloeiend belandde de bal bij Janine. Onze gastspeelster liep vanaf rechts alleen op de keeper
af en tikte de bal bekeken in het net, best wel een knappe goal vond ik.
We stonden dus met 1-0 voor.
We kregen best wel meer kansen hoor, maar het lukte ons niet om het af te maken.
Vlak voor rust kregen we een lullige tegengoal. We kregen de bal niet weg achterin en uiteindelijk wordt
dat dan afgestraft door de best wel goed voetballende meidenploeg van Bedum.
Gelukkig brandde het kacheltje in de kleedkamer. Want daar was het goed vertoeven tijdens de rust.
Zegt die Lieke gewoon dat ze het warm heeft tijdens het voetballen.
“Ik ben heel warmbloedig”, zei ze. De jongere meiden Joyce, Evelien, Tessa en Ymke keken elkaar aan:
“Die is niet goed snik”, dachten ze. Vera was ook verkleumd en die besloot om een extra shirt aan te
trekken en plastic boterhamzakjes om de sokken vanwege haar wintertenen, zoals wij dat vroeger ook
altijd deden.
We moesten de kou weer trotseren en liepen het kunstgrasveld op voor de tweede helft. De strijd was
vandaag het meest op het middenveld.
Was het niet Maeve die ertussen zat, of Leonie die de bal onderschepte, Bedum kon er niet door heen
komen. Uiteraard kwam er wel eens eentje door, maar daar stond dan Anouk. Dat is zo’n rots in de
branding. Bij het tegenkomen van deze ijsberg vergaat elk schip. Iedereen gaat ten onder.
Het draaide al gauw op verlenging uit. De scheids deed nog even overleg met de leiders van beide teams en
die besloot om gelijk over te gaan op penalty’s. Dat was nog wel even spannend voor de meiden. Hadden
ze nog niet eerder meegemaakt, dat de beslissing moest gaan vallen d.m.v. penalty’s.
De eerste penalty werd genomen door Bedum. Een beste poeier van die meid, maar Vera hield de bal
tegen, wauw wat een redding, ze schrok er zelf ook een beetje van.
Henny mocht voor ons als eerste en die schoot gelukkig raak. 1-0
De tweede werd ook gemist door Bedum en onze Lieke was wel trefzeker. Nu stond het al 2-0.
Daarna schoot Bedum wel raak. Janine nam de derde. “Ik schoot de bal gewoon in de hoek” ,zei ze zelf.
Beste lezers, ze schoot de bal gewoon strak in het kruis! Bedankt Janine!
De 2e werd ook wel gescoord door Bedum, maar het mocht niet baten. Want onze Anouk lepelde de bal na
een koelbloedige korte aanloop mooi het hoekje in. Daarna floot de scheids af en was het over en uit. Wat
mij betreft heeft Vera de waterzak douche verdiend ( niet gedaan, te koud!), doordat ze een redding van
jewelste had en dat we feitelijk daardoor verder bekeren.
Conclusie! Wie ging er vandaag voetballen? Terwijl de KNVB de wedstrijd had afgelast? MO13!
Wie stonden er als enigen van de pupillen met -10·c op het veld om de kou te trotseren? Juist ja, MO13!
Wie zitten er nu nog van Grijpskerk in de beker? Helemaal goed! De meiden onder de 13!
Ik krijg het er koud van…….
Leider W. Kuperus

