
 LHZ Jo11-1  2018-2019  deel 1 
LHZ Jo11-1 journaal https://luctorheinkenszand.nl 

1 

 

Luctor Heinkenszand Jo11-1 2018-2019  deel 1 

S Philipse 

Gepubliceerd: 3-1-2018 

 

1. Het moet vooral leuk zijn. 

1.0 Lekker weertje. 

Het was wat je noemt een drukke transferzomer. Na 
ellenlange vergaderingen en verhitte evaluaties werd de 
selectie samengesteld: Edo, Mika, Marcelinho, Olaf, Thomas, 
Thijs, Tristan en Vigo. 

En doe dat maar eens na: 2 toptalenten uit de 
gerenomeerde opleiding van VV Klusdurp naar LHZ lokken. 
Garanties op speelminuten, winstpremies, zelfs belangrijke 
posities binnen de club voor ouders in de vorm van bardienst. 
Alles werd uit de kast gehaald. En met succes! Elian en Floris 
werden toegevoegd aan de selectie. 
 

Heerlijk weer gras onder de voeten en lekker pielen met de 
bal. De voorbereiding is natuurlijk het moment om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen en de jongens optimaal voor te 
bereiden op het seizoen. Wat gaat al heel goed en waar gaan 
we extra op trainen? 

Het heeft al 26 weken niet geregend en er mag dus niet 
worden getraind op de velden van ons sportcomplex. Nog 
even overwogen om het stiekem toch te doen, maar wetende 
dat Kaat 24/7 waakt over elk grassprietje daar toch maar van 
afgezien. Het Stengeplein is het alternatief. 

Nu is slalommen tussen hondendrollen en molshopen niet 
echt de droom van onze Messi’s in spe. We wijken danook uit 
naar het optimaal geprepareerde trapveld in Nisse. Vooral de 
aangrenzende speeltuin kan de jongens wel bekoren. De 
animo is groot, er wordt goed getraind en met name de sfeer 
is top.  

 De traditionele oefenwedstrijd tegen Walcheren Jo11-1 
wordt vrij eenvoudig gewonnen. Vooral de vloeiende 
combinaties vallen op. Alsof ze al jaren samenspelen. 

Ook het voorbereidingstoernooi bij LEBO/SVN is een 
succes. Dat belooft wat. 

 

 

 

1.1 De beker. 

Na de eerste, succesvolle schermutselingen zijn de 
bekerwedstrijden een serieuze test. RBC en MOC spelen 
hoofdklasse en Zeelandia Middelburg Jo11-2 komen we straks 
in de 1ste klasse tegen. 3 wedstrijden, 0 punten, 5 voor en 16 
tegen. We staan weer met beide benen op de grond zeg maar. 

En toch is het spel in balbezit eigenlijk prima. Iedere 
westrijd kunnen we genieten van een-tweetjes en mooie 
combinaties. Verdedigen dat is echter wat lastiger. Daar 
moeten we aan gaan werken. En die spits van RBC was wel 
heel groot en sterk. 

De sfeer in de kleedkamer leidt er echt niet onder. Olaf tapt 
nog wat moppen en de jongens maken na de wedstrijd meer 
lawaai dan het gemiddelde meidenteam. 

 

1.2 Trainen om beter te worden.  

Na de goede start verslapt de aandacht op de training bij de 
meesten behoorlijk. De nieuwigheid is er wel af en het moet 
vooral leuk zijn. Dat dat ook samen kan gaan met gretig 
trainen zijn we even vergeten. Op een avond is de trainer er 
na 35 minuten effe klaar mee. ‘Stop maar jongens. Het is 
goed geweest voor vanavond.’ Huh,  nu al. ‘Ja. Kom 
volgende keer maar terug, want zo heeft het geen zin’. 

Blijkbaar heeft die actie toch wat indruk gemaakt. De 
oefeningen worden in het vervolg gedreven afgewerkt en 
tussendoor is er tijd voor een dolletje. Peppie en Kokkie een 
beetje uit elkaar halen helpt ook mee. 

Verliezen door dat winnende doelpunt als je 3-0 voor staat 
in de afsluitende partij blijft wel een dingetje. Dat is echt niet 
eerlijk! (Houdt de boel wel lekker scherp.) 

De jongens hebben in het afgelopen half jaar weer 
behoorlijk wat geleerd. In Floris hebben de coaches, hij wist 
het zelf al, ook nog een keeperstalent ontdekt. 
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1.3 De eerste grijze haren (zelfs bij de leider). 

De resultaten van de bekerwedstrijden zetten zich in de 
eerste competitiewedstrijden door. Het betere voetbal, maar 
geen punten. Het heeft menig coach al de kop gekost. 

Al hebben we ook wel wat pech. Kapelle uit is de laatste 15 
minuten een schietkraam op hun doel. Het is maar een 
spelletje… Ja dag, dat is te merken aan de zijlijn. Ouders en 
coaches gaan er in woord en gebaar vol achter staan. Maar de 
bal wil er niet in en we verliezen met 3-2. De beleving is alvast 
top! 

Axel is met 3-9 duidelijk een maatje te groot op dit 
moment. Al is daar met de rust nog niets van te merken. Het 
gaat tot dan gelijk op. In de 2de helft is de concentratie ver te 
zoeken en blijkt ook nu weer hoe kwetsbaar we verdedigend 
zijn. 

Vlissingen thuis wordt een wedstrijd om snel te vergeten. 
Wat het spel van de jonge flessetrekkers met jeugdvoetbal te 
maken heeft is de vraag. Trekken, duwen en met gestrekt been 
op de enkels schoppen dat kunnen ze wel. Onze jongens weten 
er geen raad mee en druipen boos en verdrietig af. 

De coaches beginnen zich nu toch echt zorgen te maken. Is 
de selectie wel mentaal weerbaar genoeg? Hoe krijgen we het 
verdedigend op orde? Voorzichtig wordt er in de spiegel 
gekeken. Zijn we wel goed bezig? Krijgen we het op tijd aan 
de praat? 

Maar wacht even. We zijn nog maar net bezig en in balbezit 
is het nog steeds prima. Dat komt wel goed! 

 

 

 

2.0 Samen. 

Het is er inmiddels aardig ingestampt: ‘Wat doen we als we 
de bal niet hebben?’ DRUK ZETTEN.  ‘Doen we dat alleen?’ 
NEE, SAMEN. ‘Hoe ver mag je dan van je mannetje staan?’ 
JE MOET HEM KUNNEN AANRAKEN. Om dat om te 
zetten naar daden was vooralsnog nog even iets anders. 

RCS thuis, eind oktober, is de ommekeer. 1-0 en 2-1 voor, 
maar 15 minuten voor tijd staan we 3-5 achter. Nu gaan de 
koppen echter niet naar beneden, maar wordt de rug gerecht 
en nog even vol gas. En deze keer is de verdiende beloning er 
ook. 6-5 winst! Dolle vreugde op het veld en aan de zijlijn. 

Wat volgt is een serie van 4 wedstrijden met 10 punten die 
ons naar een voorlopige  2de plaats op de ranglijst brengt. Zelfs 
koploper HVV/Clinge moet er met 4-2 aan geloven. Ondanks 
de aanwezigheid van een iets te temperamentvolle vader naast 
het vijandelijke doel. We zitten in de flow zoals dat heet. 

Voor de wedstrijd tegen RCS is met de jongens de 
opstelling gemaakt en het resultaat is daar. Er wordt goed 
gecombineerd en samen geknokt als het moet. Doelpunt 
tegen? Dan maken wij er nog 1! 

 
Helaas dan 2 weken geen competitievoetbal, aangezien 

Oostburg en Terneuzense Boys zich hebben terugetrokken. 8 
december VCK uit is de laatste opdracht voor de winterstop. 
Het zit in de stand heel dicht bij elkaar en kan dus nog alle 
kanten op. 

De pauze van 2 weken heeft ons geen goed gedaan. Kansen 
zijn er in de 1ste helft nog wel, maar de hele wedstrijd lopen 
we achter de feiten aan. Het wordt 5-1 voor VCK. Onderin de 
middenmoot is het verdict. 

 
Als afsluiter voor de winterstop nog een potje tegen de 

Jo10. Dat wordt serieus genomen door de jongens. Zeg maar 
heel serieus. 10-0 met rust. ‘Dat gaat lekker zo.’ Jo10 vind het 
iets minder geslaagd. 2de helft gemixt levert een spannende pot 
en 2-1 op. 

 
Laat die 2de seizoenshelft maar komen! 

 

3.0 Meer dan voetbal. 

Naast de voetballende hoogtepunten staat Jo11-1 ook voor 
plezier maken naast het veld en je inzetten voor de club. De 
grote clubactie levert onder de bezielende leiding van Thijs 
een recordbedrag op. 

Voor de Nightrun is inmiddels ook weer het nodige 
ingezameld. Er is zelfs een oliebollenverkoop georganiseerd 
om geld op te halen. Goed bezig! 

 
Voor de topper van het 1ste tegen ’s Heer Arendskerke 

mochten de jongens mee het veld op. Genieten. 

 
 
Over smaak wordt overigens niet getwist. Ook de 

verdwaalde PSVer of Feyenoordur wordt gewoon 
geaccepteerd. 
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Leuk hoor dat voetballen maar we krijgen toch een broodje 
snack na de wedstrijd? Hoe zit dat. 

 

 

Om mee te nemen naar de 2de seizoenshelft. 

De vele reddingen van Vigo. 
De panna’s van Thomas. 
De pegel van Elian tegen RCS. 
De duels van Tristan. 
De aangekondigde stift van Olaf tegen Zeelandia 
Middelburg. 
De streep in de korte hoek van Mika ook tegen Zeelandia. 
De onverzettelijkheid van Marcelinho tegen HVV/Clinge. 
De dribbels van Floris. 
De fantastische steekbal van Edo tegen RCS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De selectie 

Thomas: (rechtsachter): Nog even een trucje en dan 
uitverdedigen. 
Edo (linker/centrale middenvelder): De creatieve 
spelmaker. 
Marcelinho (alleskunner): What’s in the name. Samba en 
zo hard als tropenhout in 1. 
Elian: (centrale verdediger): Vuur in het hart en dynamiet 
in de kuiten. 
Floris (rechterflank + reserve keeper): Balletje aan de voet 
en rennen graag. 
Thijs (centrale middenvelder): Timing is alles (en niet 
teveel energie verspillen). 
Vigo (keeper): Onverschrokken spring in het veld. 
Mika ((linker)spits): Bliksemsnel powerhouse. 
Olaf (alles + sfeermaker): Scoren doe ik alleen mooi en 
anders niet. 
Tristan: (linkerflank): Niet praten maar voetballen. 
 

 
 

 


