
 

DOB F2 – Als wij de bal hebben kennen zij niet scoren 
 

Zo‟n Cruijfiaanse uitspraak kun je pas begrijpen als je het door hebt maar daar hebben onze F2tjes geen moeite mee. Als je 

ze ziet spelen dan is het alsof ze elke dag bij Johan op bezoek zijn. Onze oudste jongens zoals Bram en Job snappen al dat 

“Als je iets eerder begint te lopen, dan lijkt het alsof je sneller bent”  

 

Grappig ook om te zien dat de jongste F2‟ers al op hun jeugdige leeftijd inzien dat “Voetbal een sport is die je met je hoofd 

beoefent. De bal gaat nu eenmaal sneller dan de benen”. Camiel, Taco en James weten als geen ander dat “Voetbal een spel 

is van fouten en dat degene die de minste fouten maakt wint”. Arsen en Daniel zijn van de “Ik maak eigenlijk nooit fouten 

want ik heb enorme moeite om me te vergissen” en als ze toch bal verlies lijden dan lopen ze snel naar de coach om hem te 

vertellen dat “Voordat ik die fout maakte, maakte ik die fout niet”. Timo, Noad en Jip heb ik al meermalen horen zeggen 

dat “Voetballen simpel is, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.” Wat ook zo leuk is om te zien is dat alle 

DOB F2 spelers door hebben dat er “Om te beginnen maar één bal is en die moet je dus hebben, maar waar het dus in 

wezen om gaat, is: wat doe je met die bal?” Ja inderdaad, wat doe je met die bal? En helemaal als er opeens 5 van die zware, 

sterke tegenstanders om je heen schoppen om die bal van jou af te pakken. Dat valt dan even niet mee en als ik dan terug 

denk aan mijn jongere jaren dan had ik „t waarschijnlijk spontaan in mijn broek gedaan maar dit geldt niet voor onze helden. 

In tegendeel, die vechten door tot dat er weer een afspeelmogelijkheid is of doen een stap naar links of naar rechts om die 

vechtbaasjes uit te schakelen en de bal zo snel mogelijk af te leveren bij een van de spitsen. De totale score van de eerste 

helft van het 2007/2008 seizoen is hiervan het bewijs. 7 van de 8 wedstrijden gewonnen met 45 goals voor en 10 tegen! Je 

moet schieten anders ken je niet scoren! Hoera voor DOB F2 en hup naar de 2
de

 helft van het seizoen.  

 

 

 

 

 
 

 

Eric van ‟t Hoff, de vader van Bram, google op DOB F2 voor meer foto‟s. 

 

 

 


