
VVR O23- Zundert O23 (1-1) 3-2 

 

Een kijkje in de keuken en een kort wedstrijdverslag van de wedstrijd van 19 oktober in Rijsbergen. 

 

Na de hele Corona periode is het dan wederom gelukt om een wedstrijd voor de O23 te organiseren. 

Mij is gevraagd om dit te coördineren en ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. 

Dit is belangrijk voor de vereniging en de continuïteit van je 1e en 2e elftal en voor het eerst dit jaar 

ook een 3e selectie elftal. Als je met een O 23 wilt gaan spelen moet je dit ook goed geregeld 

hebben. Voldoende spelers, juiste begeleiding zoals verzorger, grensrechter en trainers. Die zijn 

gevonden. Vooraf een selectie van spelers van Zundert 1 welke de leeftijd hebben van O23 , spelers 

van Zundert 2 en spelers van Zundert 3. Deze selectie aangevuld met spelers van O19 welke volgend 

seizoen de overstap naar de senioren moeten maken. Dit is voor ons als staf belangrijk om te zien 

welke spelers er potentie hebben . 

 

Afgelopen week de wedstrijd bij VVR in Rijsbergen. 

We hebben bewust gekozen voor een selectie van 20 spelers. Zowel van 1, 2, 3 en O19, 5 spelers om 

een juiste mix te hebben. Deze selectie voor het weekend reeds gemaakt zodat iedereen weet dat er 

dinsdag een wedstrijd is. 

 

Echter waren er twee jongens geblesseerd en één speler ziek , waardoor we met 17 spelers op pad 

zijn gegaan. 

Om een leuke wedstrijd te spelen heb je twee ploegen nodig die elkaar ook de ruimte en gelegenheid 

geven om er iets moois van te maken. Maar zeker ook een scheidsrechter die de twee teams lekker 

laat voetballen. En deze scheidsrechter voelde dat perfect aan! 

 

Nou VVR heeft dezelfde intenties waardoor het ook een nuttige wedstrijd werd. VVR komt na 20 

minuten op een 1-0 voorsprong door miscommunicatie tussen onze keeper en Menno. In de 35e 

minuut een prima doelpunt van Mike die een goede voorzet van Jefferson binnenkopt. 

 

De 2e helft een kopie van de 1e met aan beide kanten een aantal wisselingen. VVR komt op 2-1 na 

een goede individuele actie en 3-1 na een scrimmage voor de goal. Zundert geeft zich echter niet 

gewonnen en blijft voetballen en maakt dan ook terecht de aansluitingstreffer door Rob. 

 

De wedstrijd eindigt met 3-2 nederlaag maar is niet het belangrijkste. Wij als staf hebben gezien dat 

er voldoende potentie zit om op termijn een aantal jongens in het 1e elftal te zien spelen. 

 

Jack Sweres 


