
Mannen, 
 
zaterdag is er een nieuwe kans. Ik wil er op wijzen dat als wij er wat van verwachten het finaal 
misgaat. Elke keer weer!  
Alleen tegen roda hadden we ons ondergeschikt gemaakt. De schade beperkt houden was de 
opdracht. Het resultaat weet iedereen.  
  
Opstelling: 
            1e helft                                2e helft 
              Gerrit                                  Gerrit  
  WB                  Rich              WB (arjen)          Puk 
      WV  HWD (puk) Darren       Henk   HWD   WV (darren)   
Arjen    Martijn     Eef (bort)       Eef    Martijn  bORt 
           Floep                                      Floep 
            Dirk                                        Dirk 
  
wissels 1: Puk (HWD  30e minuut), Bort  (Eef 25e minuut)  Henk,       
wissels 2: Rich, Arjen (WB 70e minuut), Darren (WV 70e minuut) 
  
Let wel op want alles is onder voorbehoud, is er iemand ziek, zwak, misselijk of net als Henk te 
laat, wordt alles weer anders.  
Dit is voorafgaand met het beschikbare materiaal over twee helften het best verdeeld waar ieder 
aardig tot goed tot zijn recht komt.  
  
Logica: 
Achter beginnen we links met AzAri. Vorig week lekker op links gepresteerd en woensdag laten zien 
lekker in de vel te zitten. Achter in het midden niks nieuws. Hopend dat Floep deze nare week even uit 
z'n hoofd kan zetten (het mentale deel van voetbal). Op rechts een herkansing voor Eef.  
Na 25 minuten wordt Eef vervangen door bORt. Eefbert hapt lucht voor tweede helft links achter. Arjen 
is even wissel begin tweede helft 
  
Midden: Wouter laat wekelijks zien in het midden op rechts lekker te draaien. Nu hebben we z'n 
kwaliteiten nodig op links (de eerste helft). WB speelt kort daarvoor als schakel naar Gerrit. HWD start 
als mid-mid. Na ca. 30 minuten wordt HWD vervangen door Puk. HWD komt bij voor tweede helft, 
zelfde positie. Darren start op rechtshalf, rich daarvoor als tweede aansluiting/ assistent naar Gerrit. 
Tweede helft neemt Puk deze plaats in. Darren even in de wissel en Wouter op z'n vertrouwde stek. 
Henk vult gat linkshalf op. Arjen komt back voor WB laatste 20 minuten, Darren voor WV 
  
Voorin: een hardwerkende en doeltreffende Nagel, die moet worden geholpen door de aansluitende 
middenvelders.  
  
LATEN WE SCHERP BEGINNEN EN DE TEGENGOALS MET WELKE MIDDELEN OOK NIET SNEL 
TEGENKRIJGEN.  
OPDRACHT VOOR RUST = GEEN TEGENGOALS (natuurlijk kan er 1 vallen, door een foutje. Maar 
das dan ook de max) 
  
Speelminuten: 
Dirk 90, Gerrit 90, Floep 90, Martijn 90,  
HWD 75 , Walter  70 , WV 70 , Eefbert  70  
Arjen    65 , Darren    65 , bORt  65, Puk    60  
henk 45 , rich 45 
  
Hip vlagt 1e helft, Rich 2e 
 


