De Ster JO11-2 is maatje te klein voor Amstenrade JO11-1
Afgelopen zaterdag stond voor de JO11-2 de zwaarste wedstrijd van deze tweede
seizoenshelft op het programma. De jongens moesten thuis aantreden tegen de
gedoodverfde favoriet voor de titel Amstenrade JO11-1. We moesten het doen zonder onze
begaafde technicus Sjoerd, want die kwam pas zaterdagmiddag terug van een vakantie in
Spanje.
Vanaf het eerste fluitsignaal van Stef Conjour was het duidelijk dat Amstenrade een wel heel
sterk team had. Individueel goede voetballers met een prima techniek en goed inzicht.
Vrijwel allemaal een jaartje ouder als de onzen ook en nog behoorlijk stevig in de duels ook.
Gelukkig deden onze jongens dat echter ook, waardoor het toch nog lang enigszins een
wedstrijd bleef.

De eerste goede kans was voor ons toen Noud een prima pass gaf op Kyano die een
tegenstander uitkapte, maar zijn schot gestopt zag worden door de zeer sterke keeper van
Amstenrade. Aan de andere kant wisten met name Dyon, Noud, Lucas en Joep keeper
Chanon zodanig te ondersteunen dat met veel kunst- en vliegwerk vroege doelpunten
voorkomen konden worden.
Aan de zijkanten van het middenveld liepen Bart, Niels en River zich een ongeluk om met
vuurrode koppies vooral de verdediging te ondersteunen. Dat deden ze voorbeeldig maar
het zorgde er wel voor dat spits Kyano het vaak in zijn eentje moest opnemen tegen 2 of 3
tegenstanders. Desondanks was het knap hoe vaak Kyano nog netjes de bal in bezit hield en
voor gevaar kon zorgen.
Na een minuut of 10 scoorde Amstenrade voor het eerst. Aan de andere kant volgde al snel
een enorme kans op de gelijkmaker toen een combinatie tussen Niels en Kyano eindigde bij
Noud die vrij voor de keeper kon inschieten. Opnieuw was het echter de keeper die de bal
stopte.

Voor de rust liep Amstenrade vervolgens nog uit naar 0-3, maar vlak voor de rust leken onze
jongens toch nog een verdiend doelpuntje te scoren. Het was Kyano die tot tweemaal toe in
eens scrimmage voor het doel zijn voet tegen de bal zette. Bij ontbreken van doellijntechnologie kon er echter geen doelpunt worden toegekend .

Nadat de jongens in de rust even waren bijgekomen van de inspanningen (het was
behoorlijk zwaar om continu vol overgave tegendoelpunten te voorkomen) werd er vol
goede moed aan de tweede helft begonnen. In de rust was afgesproken dat we minimaal
twee doelpunten gingen scoren vandaag. Dat ging vast en zeker lukken, meenden de
trainers. En dat verdienden de jongens ook.

In het begin van de tweede helft vielen Dyon en River op aan de linkerkant, waar ze met
vereende krachten een paar keer goede acties in huis hadden.

Desondanks was het Amstenrade dat de voorsprong na de rust uitbreidde tot 4-0. Maar
toen kwam er toch het dikverdiende doelpunt. Joep veroverde de bal en speelde de
vrijstaande Bart aan. Die draaide zich vrij en kon de bal nog net op tijd doorspelen naar
Kyano. Die moest in volle sprint een tegenstander afschudden en met zijn laatste krachten
schoof hij de bal langs de keeper, die de bal nog lichtjes aanraakte waardoor de bal tergend
langzaam in het doel rolde. De vreugde over het doelpunt was groot.
Amstenrade bleef echter de sterkere ploeg en we kwamen geregeld goed weg dat ze kansen
misten. Toch vergrootten de gasten de voorsprong halverwege de 2 e helft weer naar 5-1.
Maar de koppies bij onze jongens gingen absoluut nog niet omlaag.

Vooral aanvoerder Lucas viel op door verbeten elk duel te winnen achterin om vervolgens
(vaak ook door gebrek aan afspeelmogelijkheden) lange solo’s over het hele veld te
ondernemen. Zijn eerste solo eindigde in een prima pass op Kyano wiens inzet door de
keeper gestopt werd. Voor Lucas betekende dat dan een sprint van 35 meter terug om daar

weer de bal te veroveren en aan een nieuwe solo te beginnen. Die tweede solo eindigde in
een schot van Lucas zelf net naast het doel. Maar ook voor Lucas was de derde maal
scheepsrecht…

Na opnieuw een lange sprint terug kwam de bal weer voor zijn voeten. Het leek er even op
dat Lucas zou gaan omvallen van vermoeidheid, maar na even diep inademen pakte hij de
bal weer af om opnieuw 30 meter veld te overbruggen langs 3 tegenstanders. Zijn assist op
Kyano was daarna perfect en onze topscorer hoefde alleen nog maar de bal in het lege doel
te tikken voor de 2-5.
De vreugde was weer enorm en Joep riep over het veld: “Kom op jongens! Nog maar 3x
scoren en het staat gelijk!”
Die drie doelpunten kwamen er ook… alleen was het Amstenrade dat onze moegestreden
jongens in de laatste fase nog op een drietal tegendoelpunten tracteerde, waardoor de
uitslag nog opliep naar 2-8. Een terechte overwinning voor het goed voetballende
Amstenrade dat ongetwijfeld de titel gaat grijpen in deze klasse.
In de afsluitende penaltyserie viel net als vorige week op dat een heel aantal jongens aan
onze kant het vizier op scherp had staan. River, Niels en Lucas kogelden snoeihard binnen,
en Chanon mikte met een mooie boogbal in de kruising. Meest opvallende was echter dat
Joep voor de derde week op rij met een enorm verbeten koppie snoeihard binnenschoot.
Over de man of the match was er absoluut geen discussie. Uit de kelen van de kinderen
klonk na afloop slechts 1 naam en hij kreeg dan ook, ondanks de nederlaag een dik applaus:
Lucas! Ongelofelijk hoeveel energie hij zaterdag had. Klasse Lucas!
Volgende week treffen we in Geleen Zuid JO11-3 waarschijnlijk weer een tegenstander
waartegen de jongens zich beter kunnen meten.
De trainers

