Zwaluwen JO9-3 behaald ruime winst
Vlaardingen, 2 september 2017
De eerste wedstrijd van het seizoen was voor de beker. Stadgenoot
Victoria’04 JO9-4 was de tegenstander van Zwaluwen JO9-3. Het zou een
geweldige wedstrijd van Zwaluwen kant worden.
Langzaam druppelden de spelers van Zwaluwen binnen op het Sportpark
Broekpolder. Helaas bleef de teller op vijf steken waardoor we de wedstrijd met
een speler minder moesten beginnen. Voor de wedstrijd nam Richard de spelers
mee voor een bespreking en warming-up. Vanaf de aftrap was er weinig te
merken van de speler meer bij Victoria’04. Zwaluwen nam direct het initiatief en
dit leidde al snel tot een aantal kansen. Het vizier van Tygo, Joe, Ryan en Jan
stond nog niet helemaal op scherp want de
schoten gingen naast of voorlangs het doel van
Victoria’04. De 0-1 kon echter niet uitblijven. Een
bal kwam vanuit het middenveld terecht bij Tygo
en hij zorgde met een schot in de korte hoek voor
de 0-1. Victoria’04 kwam weinig aan voetballen
toe. Mede door de positiewisselingen en het prima
samenspel was Zwaluwen duidelijk de betere
ploeg. Één keer kwam Victoria’04 voor ons doel maar Wesley wist redding te
brengen. Na de eerste tien minuten was er een korte pauze. Inmiddels was
Wesley als speler in het veld gekomen en dit zou de tegenstander gaan weten.
Balverlies in de verdediging van Victoria’04 betekende al snel de 0-2. Dit was het
eerste doelpunt van Wesley. Hierna ging het hard. Zwaluwen speelde als team
erg sterk en gaf Vitoria’04 geen tijd om bij te komen. Overal werden ze
opgejaagd. In korte tijd werd het 0-3 via Wesley, 0-4 via Jan, 0-5 via Ryan en 06 via Wesley. De spelers wisselden om de beurten van positie. Zo speelden
iedereen in de verdediging en aanval of als keeper. Het mooiste doelpunt van de
wedstrijd kwam van de voet van Wesley. Met een boogbal van afstand over de
keeper zorgde hij voor een 0-7 ruststand.
In de rust genoten de jongens van de limonade en werd het strijdplan nog eens
doorgesproken met Richard. Wie denkt dat Zwaluwen het na de pauze rustiger
aan ging doen heeft het mis. Joe wist al snel door de verdediging heen te breken
en pikte zo zijn doelpunt mee; 0-8. Het spelbeeld veranderde niet. Victoria’04
werd over het hele veld opgejaagd en kwam niet in de buurt van ons doel.
Zwaluwen liet heel leuk voetbal zien met veel combinaties. Bijna iedere bal werd
veroverd. Zo kwam ook de 0-9 tot stand. Op het middenveld kwam de bal in het
bezit van Ryan en na een solo aan de buitenkant van het veld schoot hij de bal in
de verre hoek. Joe, Wesley, Ryan Jan en Tygo waren steeds feller en sneller dan
hun tegenstanders en het was totaal niet te merken dat we een man minder
hadden. Van moeheid was ook geen sprake want ze bleven maar gaan. Zo was
Wesley feller dan zijn tegenstander bij het doel van Victoria’04 waarna hij
vervolgens de keeper kansloos liet; 0-10 ! Tygo maakte de 0-11 na een mooie
actie waarbij hij sneller was dan zijn tegenstanders. De speler die in het doel van

Zwaluwen stond had erg weinig te doen. Totdat Wesley Ryan wist te bereiken met
een uittrap. Waar een eerdere poging nog mislukte, ging het nu wel goed. Ryan
kon de bal meenemen en toen de laatste man van Victoria’04 meer naar het gras
stond te kijken dan op te letten kon hij
onbedreigd richting het doel lopen en zo voor de
0-12 zorgen. Na een korte pauze, er waren weer
10 minuten verstreken, leek Zwaluwen het wel
even te geloven. Victoria’04 maakte dankbaar
gebruik van een moment van onoplettendheid en
kon zo voor de eretreffer zorgen. Na de 1-12
kwam er een korte fase waarin onze
tegenstander iets meer kansen kreeg maar als
team hielpen we elkaar er doorheen waardoor we snel weer de overhand kregen.
Een aantal kansen werden onbenut gelaten toen schoten van Ryan, Joe, Jan en
Tygo naast gingen of gestopt werden door de keeper. Het slotakkoord kwam van
Tygo. De verdedigers van Victoria’04 konden hem niet van de bal afhouden
waarna hij de keeper met een schot kansloos liet waardoor het 1-13 werd. Vlak
voor tijd raakte Tygo nog de buitenkant van de paal.
Na afloop van de wedstrijd namen beide teams nog de nodige penalty’s waarna
we het Sportpark Broekpolder met een ruime overwinning op zak verlieten. Hoe
sterk Zwaluwen JO9-3 is valt nog lastig te zeggen met pas één gespeelde
wedstrijd en het feit dat we niet compleet waren maar de start is in ieder geval
veelbelovend !

Er was zaterdag geen houden aan voor Victoria’04

