Goal diggers wint competitie

Winnaar: Goal diggers

De zaalvoetbalfinale tussen Goal diggers en Geine naam werd
gespeeld op vrijdag 1 februari.
De wedstrijd was vanaf de start vermakelijk om naar te kijken.
De weinige toeschouwers werden getrakteerd op leuk voetbal en
aantrekkelijke hoogstandjes.
In de eerste 5 min. had Geine naam geluk dat ze niet op achterstand
kwam nadat Goal diggers zowel de paal als lat raakte.
De ruststand was 0-0, nadat ook Geine naam in de laatste seconde van de
eerste helft de lat raakte.
In de tweede helft ging de bal er dan toch in voor Goal diggers. Een wat
rare actie in de verdediging van Geine naam werd afgestraft door Tim
Oostveen. De ‘keeper met het vaakst de 0’ Jorn Hendriks moest nu
toch echt de bal uit het netje vissen. Goal diggers op een 1-0 voorsprong.
Geine naam ging meer naar voren spelen wat leidde tot meer kansen,
maar ‘beste keeper van het jaar’ Daan Krumm hield z’n doel schoon.
Bovendien waren de tegenaanvallen van Goal diggers gevaarlijk wat de
wedstrijd spannend hield. Het spel golfde op en neer, maar aan de stand
veranderde niks meer.
De topscorer werd uiteindelijk Puk Geelen van de Goal diggers met 20
doelpunten.
De meeste assists gaf Jur van Driel van Monezzz. Hij gaf er 7 dit
seizoen.
Een tenslotte…de beste speler van de competitie werd….ook van
Monezz….Tuur van Melick. Verdedigend erg sterk, waarbij hij het spel

goed leest. Aanvallend georiënteerd met 6 doelpunten en 2 assists. Maar
vooral een goed voetballend rustpunt voor het team en dus verdiend!!

‘Keeper het vaakst de 0’: Jorn Hendriks

‘Beste speler’ : Tuur van Melick

‘Topscorer’: Puk Geelen

‘Meeste assists’: Jur van Driel

‘Beste keeper’: Daan Krumm

Ik bedank sporthalbeheerder Frenk Puts voor de goede zorgen, leraar
Luuk Buijsrogge voor het, zo nu en dan, waarnemen van de honneurs
en leerling Casper Scheres voor de wedstrijdleiding.

Paul Beurskens.

