Verslag Arnemuiden JO17-1 tegen Steen/Koewacht JO17-1
De B1 van Arnemuiden speelt vandaag een belangrijke wedstrijd tegen Steen/Koewacht die
bovenaan stond. Arnemuiden begon redelijk aan de wedstrijd, alleen na wat korte passes en een
diepe bal werd de bal door Steen voorgegeven. Na wat twijfel achterin belandt de bal in de netten,
0-1 achter. Arnemuiden komt alleen weer snel terug, na hard werk van Rinaldo bij de tegenstander
belandt de bal bij Damian die de bal in het goal schiet, 1-1. En Arnemuiden gaat door, kort daarna
komt na een diepe bal van Joeri de bal bij Rinaldo en wordt het 2-1. En nog stoot Arnemuiden door,
na een actie van Do, komt er een vrije trap vóór ons net buiten de zestien meter. Marvin neemt de
vrije trap, via de muur van de tegenstander kwam de bal in het goal en was het 3-1, en zo gaan we
ook de rust in.
Na de rust pakken we het weer goed op. Na een bal op Damian onderschept de tegenstander de bal
vlak voor hem en speelt hem in de handen van de keeper. We krijgen een indirecte vrije trap. Joeri
geeft de bal een tikje en Marvin schiet hem geplaatst in de rechter onderhoek, het was dus 4-1.
Steen/Koewacht komt eruit met 3 man die 1-op-1 gaan met Nathanaël, alleen de man aan de bal
speelt de bal naar voren naar zijn teammaat en het is buitenspel. Ze waren alleen ervan overtuigd
dat het niet zo was en zo heeft de wedstrijd kort stil gelegen vanwege een argument.
Steen/Koewacht was er niet blij over en ging heel fel, met een tackle, in op Tim en toen vond de
scheidsrechter het genoeg en staakte de wedstrijd!!! Na een ‘discussie’, is de wedstrijd alsnog verder
gegaan, alleen was Arnemuiden een beetje uit het ritme. Kort na deze hervatting scoort Steen een
goal en een tijdje daarna weer één, bij de derde goal werd Alain enigszins geduwd alleen liet de
scheids het doorgaan. Arnemuiden heeft het alsnog dichtgehouden en heeft deze bijzonder
belangrijke wedstrijd gewonnen met 4-3.

