1e interland van ZBSD-speler Perry van Brakel
Het Nederlands elftal speelt in de groep van de EK-kwalificatie twee wedstrijden: een
uitwedstrijd tegen België en een thuiswedstrijd tegen Rusland.
Het eerste wat de mannen te wachten stond was een uitwedstrijd op zaterdag 14 oktober
2017 tegen België in Antwerpen. De opdracht van Nederlands elftal was duidelijk: hier
moeten we drie punten pakken, dan is de kans dat we het EK halen al heel groot.
Oranje, met 16-jarige Sybren van der Werf en 17-jarige Perry van Brakel als meest opvallend
nieuwkomers in de basiself, begon in de RVC Hoboken niet bepaald lekker aan het duel. Al
snel kreeg België na 8 minuten een strafschop wegens hands, die door Sven Verstraete
werd benut. Gelukkig viel het doelpunt al snel, Ferry Heijnis kon door het wegsprinten naar
de strafschopgebied de bal eenvoudig achter Belgisch doelman schuiven (19e minuut), 1-1.
Daarna golfde het spel op en neer, ze waren aan elkaar gewaagd. Tot vlak voor de rust
kwam Nederland door een verdedigingsfout op achterstand, Sven Verstraete kon helemaal
vrij inkoppen (38e minuut), 2-1. De Belgen bleven maar aanvallen, en al snel weer een
tegendoelpunt in de 44e minuut, gemaakt door Senne Dierickx, 3-1. Domper zo vlak voor rust
en onnodig.
Middenvelder Sybren van der Werf
keerde na rust niet meer op het veld.
Verdediger Tjandé Syaranamual nam
de plaats over. En Bjorn Hart schoof
naar het middenveld maar 10 minuten
later moest hij geblesseerd het veld
verlaten, en niet 100 procent fitte Rolf
van der Raadt was zijn vervanger. Hij
heeft last van zijn enkel, maar hij is
zeer ervaren speler en het kon impuls
geven op de wedstrijd.
Diego Parmo zag Ferry Heijnis goed wegsprinten richting het strafschopgebied en gaf een
steekbal. Ferry maakte het koelbloedig af, 3-2 (64e minuut). De Belgen waren fysiek sterker,
maakten ook paar kansen.
Bondscoach Raymond Lantinga haalde Perry van Brakel in de 81e minuut moegestreden
naar de kant. Alistair van Kreel mocht invallen. Belg Tim van Landuyt kreeg in de 86e minuut
een rode kaart. Nederland kon niet profiteren want België kreeg in de laatste minuut dankzij
door aan het shirt getrokken in het strafschopgebied, weer een strafschop. Sven Verstraete
scoorde vanuit een strafschop naar de uiteindelijke uitslag: 4-2.
ZBSD mag trots zijn op Perry!

