ZBSD - ADSV: wedstrijdverslag 11 november 2018.
ZBSD wist dat de mouwen opgestroopt moesten worden om succesvol te kunnen zijn
tegen een goed voetballend ADSV uit Amsterdam. Na ongeveer 15 minuten kwam
ZBSD op voorsprong door een doelpunt van Perry van Brakel, 1-0. De ZBSD-ers
kwamen niet echt in de problemen totdat ADSV onverwacht twee doelpunten
scoorde in de korte tijd, 1-2. Niet veel later scoorde Lars Janssen met schitterende
knal van grote afstand, 2-2. Het venijn in deze wedstrijd zat in het laatste kwartier.
Voordat dit laatste kwartier aanbrak waren er aan beide zijden wat kleine kansen.
Toch werd nog net voor de rust de stand op 2-3 gebracht door ADSV-speler, die de
bal van dichtbij in de netten wist te schieten. De eerste helft werd afgesloten met een
2-3 achterstand.
Vanaf de aftrap na de rust was het ZBSD dat het initiatief nam en centrale verdediger
Freek van Zandwijk stuurde met een prachtige dieptepass, Perry van Brakel de
diepte in, waarop hij beheerst binnen schoot, 3-3.
ADSV ging meer druk zetten en lukte ook al gauw op voorsprong te zetten, 3-4.
Daarna kwam ZBSD, met name Perry van Brakel (paal) en Sybren van der Werf (net
naast) een paar keer dicht bij het ADSV doel maar dit leverde nog geen doelpunten
op. Tot de halverwege tweede helft kwam de spanning weer terug: Perry scoorde zijn
derde doelpunt, 4-4. De nieuwkomers, Wesley Angell, met zijn leeftijd van 22 jaar de
oudste speler (!!!), Dennis de Graaf en Sybren van der Werf voelden al thuis in
ZBSD-team, want het lijkt wel dat ze al jaren samen hebben gespeeld.
ADSV ging echter goed door en doelman Jordy Hettema, een vervanger van een
enige echte keeper, bracht ook paar keer prachtig redding en de Amsterdammers
wisten toch de overwinning te pakken, in de laatste kwartier waren de
Amsterdammers die het vonnis wist te voltrekken: drie doelpunten in de laatste 10
minuten, 4-7. Jammer van het resultaat, ZBSD, een erg jong team, was toch er dik
tevreden mee en wist voor het eerst lang gelijkwaardig met zijn directe tegenstander.
ZBSD-spelers: Jordy Hettema (keeper), Freek van Zandwijk (aanvoerder), Roy
Peters, Thomas Zwenne, Boris van den Aker, Wesley Angell, Sybren van der Werf,
Patrick Koper, Dennis de Graaf, Youssef el Yazidi, Lars Janssen, Perry van Brakel.

