Verslagen 12 en 13 mei 2018
Blerick MB1
Het was een erg spannende wedstrijd. We stonden eerst met 1-0 achter, maar we herpakten ons en
het stond al snel 1-1. Daarna maakte Sanne de tweede goal en stond het 1-2. Hierna werd het weer
spannend want Maastricht scoorde weer en het stond 2-2. Mayke voelde zich niet lekker en kon niet
meer keepen. Maud Holzapfel wilde wel gaan keepen en dat heeft ze heel goed gedaan. In de
tweede helft hebben Meike en Sanne allebei nog een mooie goal gemaakt en was de eindstand 2-4
voor Blerick.
Oranje-Rood MD3 – Blerick MD1
De wedstrijd tegen oranje-rood begon aardig vroeg. Daarom moesten we in het begin nog even
wakker worden onder de sproeier. Toen we het fluit signaal hoorden om te starten, waren we
daarom ook nog niet helemaal wakker. Na een kwartiertje veranderde dit en stonden we met 0-1
voor, na de 0-1 kwam al snel de 0-2 hierna ging het bijna vlekkeloos. In de rust was het 0-4, na de
rust lukte de afrondingen niet meer zo goed en hebben we nog 2 goals binnen kunnen slepen.
Uiteindelijk met een eindstand van 0-6, konden we tevreden naar huis.
M6E3 mix - Horst ME2
Na twee weken vakantie te hebben gehad, speelden wij vandaag tegen Horst ME2. Het was een
lekkere zonnige dag. Voordat we het wisten werd er al gescoord door de tegenpartij. Maar dat
zorgde er wel voor dat wij gelijk helemaal wakker waren. Pim schoot op doel en via de voet van de
tegenstander werd het 1-1. Helaas scoorde Horst vrij snel de 2-1 maar Puk zorgde voor de 2-2.
Daarna herhaalde dit zich. De tegenstander scoorde en Puk maakte de gelijkmaker. Met deze stand,
3-3, gingen we de rust in. Na rust scoorde Pim. Blerick dus op voorsprong. De zon zorgde ervoor dat 1
speelster van de tegenstander uitviel waardoor de wedstrijd verder ging, maar dan 5 tegen 5. Blerick
bleef druk uitoefenen. Door goed samenspel kon Puk nog 2 keer scoren: 6-3, Kort daarna scoorde
Benthe en was het 7-3. Ook de tegenstander mocht nog een keer scoren. De laatste goal werd nog
door Pim gemaakt. Dit resulteerde in een eindstand van 8-4.
Blerick JD1 - Tegelen
Het laatste weekend van de meivakantie hadden we onze uitwedstrijd tegen Tegelen.
Het ging super goed. In de eerste helft werden er door ons team al 2 goals gemaakt, terwijl Tegelen
achterbleef met 0.
Na de pauze ging het gelukkig net zo goed verder.
Er werd goed samen gespeeld en iedereen stond positief in het veld.
En dat werd beloond doordat we uiteindelijk met 0-6 de eindstand bereikte!
Jeeeh gewonnen en fijn gespeeld. Dat verdient een ijsje met dit lekkere weer.
Dus dat heb ik toen ook getrakteerd voor mijn verjaardag.
Groetjes Senn
Concordia B - Bl /Horst A 3-1
Een furieus Concordia heeft de hele wedstrijd getracht ons met een monsterscore naar huis te
sturen. Dat leek zeker te lukken als de eerste 10 minuten gekopieerd waren. Door een cadeautje van

mij werd het 1-0 en vlot gevolgd door 2-0. Blerick en Horst rechtte de rug en Concordia was niet slim
genoeg om het overwicht in techniek en snelheid op het middenveld te benutten.
De 2e helft identiek alleen was het defensieve positiespel van Blerick moeilijk te omzeilen zeker met
harde klappen vanuit de Concordiaverdediging. Onze Black Panther bleef zich geducht weren en
stopte nog een strafbal.
Het werd desondanks 3-0 maar de eer werd door Hans gered.

