
 
 
 

 
 

Wedstrijdverslag Haslou 4 – Sportclub Jekerdal 6 (3-3) 

Het is zondag 13 september. Vandaag staat, onder de brandende zon, de laatste bekerwedstrijd voor 

de matadoren van Haslou 4 op het programma. Het bekersprookje kan nog voortduren als de 

mannen in het zwart-wit vandaag zegevieren en Daalhof punten laat liggen. Rede dus voor coach 

Harrie om de mannen voor de wedstrijd middels een pep-talk op scherp te zetten. 

De start-elf zijn vandaag, ten opzichte van vorig week, niet heel erg verschillend. Wel keerde spits 

Mikel terug in de basis, echter wel op het middenveld, vanwege de afwezigheid van spelmaker 

Dennis (2 dagen getrouwd en nu al niks meer te zeggen thuis). Voorin werd weer eens een poging 

gedaan om de lompste voorhoede van Zuid II te formeren met Frusch en Joep in de spits. 

Na een hoop commotie om scheidsrechters die niet kwamen opdagen, begon Haslou 4 de wedstrijd 

voortvarend. De wedstrijdbal kwam vandaag van Videotheek Hollywood, al jaren een trouwe 

sponsor. Het elftal stond goed en gaf weinig weg. Na een paar plaagstootjes en kleine kansjes, was 

het Mikel die een prima corner van de voet van Bas op waarde schatte, 1-0. Het moet gezegd 

worden, het was een prima kopbal (Maog auch waal mit zwa eine dikke kop). Toch, daar waar Frusch 

dé kans op 2-0 miste (gat in de lucht geschopt), kwam Jekerdal er prompt gevaarlijk uit en maakte 

geheel onverwacht gelijk. 

De zwart-witte brigade liet zich niet gek maken en ging overstoorbaar door op zoek naar een nieuwe 

voorsprong, en die kwam er ook. Prima doorzetten van Frusch leidde tot een voorzet, die nog net 

door Joep binnengeknikt kon worden. 2-1. De honger van Haslou 4 was nog niet gestild, want bij 

weer een volgende corner van Bas kwam de volleyballer in Mikel boven. Met een prachtige setup op 

zichzelf en dito smash, bracht hij de stand op 3-1. (Scheidsrechter R.U. had geen hands gezien). Rust. 

Vol goede moed kwamen de mannen na 15 minuutjes thee-pauze de plastic-wei weer op. Er was 

volop gewisseld in het elftal; de Bint, Prins Roel en Max zijn enkele namen die hun opwachting 

mochten maken. Ook Jekerdal had tactische veranderingen doorgevoerd. 

Hoe anders was het spelbeeld deze tweede helft ten opzichte van de eerste. Haslou 4 kwam amper 

nog van eigen helft af en Jekerdal liet zien wel degelijk te kunnen voetballen. Met kunst en vliegwerk 

werd de bal lange tijd uit het netje gehouden, maar uiteindelijk moest zelfs Ellie capituleren na een 

vrije trap van de Jekerdal-jongens. 2-3. De wedstrijd werd grimmiger en enkele Haslou spelers lieten 

hun frustraties duidelijk blijken. Helaas baatte dit niet aangezien Jekerdal even later ook nog eens de 

gelijkmaker wist te scoren. Na het eindsignaal stond er zodoende 3-3 op het scorebord. 

Uw verslaggevers blikken kort terug op de “aanloop naar het nieuwe seizoen”. De bekerdroom is uit 

elkaar gespat en enkele spelers hebben de lock-down niet goed verteerd. De nummer “6” plek blijft 

nog een probleem en de balans in het elftal is er nog niet. Toch laat dit team zien makkelijk te scoren 

en over veerkracht te beschikken. Het seizoen begint aanstaande zondag, op het programma gelijk 

dé derby tegen De Ster. Tijd om de noppen te slijpen… 

 

Uw verslaggevers, 

B. Mattie & P. Chulo 


