Zaterdag 7 september 2019
Arnemuiden JO17-1 - Kapelle JO17-1
Bekerwedstrijd
Pereboomweie 2, Arnemuiden
Het was een bewolkte dag met af en toe zon. Ondanks het gunstige weer was er toch wel
onzekerheid onder het team in verband met de afwezigheid van sterspeler Sem Roijers, omdat
deze was geveild door diaree, net als de scheids waardoor Cor Geldof moest invallen. Alain,
Joey en Machiel begonnen op de bank en Carsten had een vrije beurt vanwege een pijntje.
De wedstrijd startte iets wat na kwart voor 11 op het kunstgrasveld. Arnemuiden begint sterk
en dat loont, Damian prikt namelijk ongeveer 6 minuten na start en zet Arnemuiden dus op
een 1-0 voorsprong. Maar de wedstrijd was nog lang niet gespeeld, Kapelle zet namelijk aan
en hebben een grote kans net voorlangs de goal. Ondanks de druk van Kapelle weet
Arnemuiden zich toch voetballend er uit te spelen. Marvin weet een weg te vinden door het
middenveld van Kapelle en geeft een prachtig balletje op Wessel voor de goal maar die weet
deze net niet goed te raken waardoor de 2-0 uitblijft. Arnemuiden probeert via de lange bal op
Damian kansen te creëren, maar dit is zonder resultaat. Bij een opbouw in de verdeding van
Arnemuiden loopt het mis en een spits van Kapelle maakt daar gebruik van en weet te scoren
na 23 minuten in de eerste helft. Arnemuiden blijft domineren maar heeft het lastig bij de
aanval waardoor ze niet weten te scoren. Op het eind gaat de wedstrijd wat meer op en neer
zonder echt grote kansen.
In de rust wordt Alain er in gebracht voor Rody op het middenveld, Lars wordt gewisseld
voor Joey in de spits en Kevin wordt er uitgehaald voor Machiel die nu de rechtsback positie
gaat opvullen.
De tweedde helft begint open door het gelijkspel. Arnemuiden probeert op te bouwen en weet
kansen te creëren op de linkerflank. Ondanks de goede inzet weten de spitsen van Kapelle met
snelheid een gat te creëren in de verdeding en de 1-2 valt na ongeveer 10 minuten in de eerste
helft. Arnemuiden probeert er door te komen wat af en toe lukt maar niet voor grote kansen
zorgt. Mika wordt halfverwege gewisseld voor Rody en wat later in de wedstrijd wordt
Marvin gewisseld voor Kevin die nu laatste man staat. Arnemuiden probeert via de lange bal
de spitsen en middenvelders diep te sturen met af en toe succes maar de goals blijven uit.
Kapelle krijgt af en toe via de counter een paar 1 op 1 kansen maar Nathanaël weet de bal te
stoppen. In de slotfase werdt er hard gewerkt door Arnemuiden maar tevergeefs, want voordat
er een goal valt klinkt het eindsignaal. Arnemuiden verliest en de teleurstelling is groot. Op
naar volgende week tegen Luctor Heinkenszand , hopelijk weten we daar wel een
overwinning uit te slepen.
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