Heeten B2
Najaarscompetitie

Overzicht seizoen 2014 - 2015
Tot de winterstop:

Voorbereiding op het seizoen:
De voorbereiding van het seizoen begon met 14 spelers. Jordy Rijns of Jasper Loevezijn maakten nog
kans om bij B1 te gaan spelen. Na allebei 3 bekerwedstrijden bij B1 te hebben gevoetbald viel de
keuze op Jasper Loevezijn.
Heeten B2 had een goede voorbereiding. De twee oefenwedstrijden tegen Heeten C1 (4-1) en Heeten
B3 (5-1) werden gewonnen. Ook de volgende 3 bekerwedstrijden tegen Blauw Wit B2 (6-2
gewonnen), tegen Terwolde B1 (4-3 gewonnen) en tegen Twenthe B3 (2-2 gelijk) bleef Heeten B2
ongeslagen.
Najaarscompetitie

Voor de winterstop:

Uitslagen competitie wedstrijden voor de winterstop:
13 september
Heeten B2 – Epse B1
22 september
Schalkhaar B4 – Heeten B2
27 september
Heeten B2 – A.B.S. B3G
04 oktober
Deventer B3 – Heeten B2
11 oktober
Heeten B2 – Helios B2

3-3
0-7
6-0
2-9
3–0

18 oktober
Heeten B2 – Lettele B1
4–4
Bekerwedstrijd
De spannenste wedsrijd van het seizoen. Een kwartier voor tijd staat Heeten B2 nog met 4-2 achter
maar komt toch nog op gelijke hoogte. Daarna volgen strafschoppen. Ook hier gaat het lang gelijk op,
totdat Lettele naast schiet. Job Harink schiet de beslissende penalty prachtig in en Heeten B2 is door
naar de volgende ronde.
25 oktober
01 november
08 november
15 november
22 november
29 november

Heeten B2 – Zutphen B2
Colmschate B3 – Heeten B2
Heeten B2 – W.S.V. B7
Gorssel B2 – Heeten B2
Groen Wit B4 – Heeten B2
Heeten B2 – Diepenveen B3

1-2
3-9
4–0
6-4
0 – 15
Afgelast

De laatse wedstrijd tegen Diepenveen B3 ging door slecht weer niet door. Als we die wedstrijd hadden
ingehaald / gewonnen waren we op de 3e plaats geeindigd.
Nu eindigde B2 op de 4e plaats en miste promotie naar de 3e klasse.
Competitie najaar 2014:
Totaalstand:
7 gewonnen
63 doelpunten voor

10 wedstrijden
1 gelijk gespeeld
16 doelpunten tegen

22 punten.
2 verloren

Op 6 december werd nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Heeten B3. De wedstrijd werd door
Heeten B2 met 5 -2 gewonnen.
Door verschillende weersomstandigheden heeft B2 van begin december tot begin maart ( 3 maand )
geen competitiewedsrijd gevoetbald.
Pas op zaterdag 28 februari speelden we weer een oefenwedstrijd tegen Heeten C1. Heeten C1 was net
iets sterker dan Heeten B2 en won terecht met 4-2.
Voorjaarscompetitie

Na de winterstop:

Uitslagen competitie wedstrijden na de winterstop:
7 maart
Rob. et Vel. B5 – Heeten B2

0–7

14 maart
D.S.V. B2 – Heeten B2
2–1
Bekerwedstrijd
Op een vroege zaterdagmorgen om 9.00 uur vertrekken om om 10.30 uur te voetballen in Doornspijk
(tussen Epe en Harderwijk). Een sterke tegenstander waar we het lastig tegen hadden. De eerste helft
was voor DSV (2-0 achter), maar Heeten knokte zich terug en het werd 2-1, met daarna nog
verschillende mogelijkheden aan beide zijden om nog te scoren.
Kort voor tijd had Heeten een strafschop moeten hebben. Een speler van DSV maakte duidelijk hands
in het strafschopgebied. Iedereen zag het, behalve de scheisrechter, die keek net even de andere kant
op.
21 maart
28 maart
04 april
08 april
11 april
18 april
25 april
02 mei
09 mei
12 mei

Heeten B2 – Albatros B3
V en L B1 – Heeten B2
Voorwaarts B3 – Heeten B2
W.S.V. B7 – Heeten B2
4-3
Heeten B2 – Schalkhaar B4
Apeld. Boys b2 - Heeten B2
Heeten B2 – W.S.V. B6
2–5
Rob.et Vel. B4 – Heeten B2
Heeten B2 – Teuge B2
Heeten B2 – CSV Apeld. B5

Competitie voorjaar 2015:
Totaalstand:
8 gewonnen
48 doelpunten voor

11 wedstrijden
0 gelijk gespeeld
20 doelpunten tegen

5-0
2-0
0–6
1–2
3-4
3-8
6-0
6–1

24 punten
3 verloren

Heeten B2 eindigde op de 3e plaats .
Na de competitie gingen we naar een toernooi in Luttenberg. Mede door matige arbitrage, (SDOL B1
moest het toernooi winnen), eindigde Heeten B2 op de voorlaatste plaats.
Reserve staan bij wedstrijden.
Alle spelers hebben ongeveer evenveel reserve gestaan.
Opkomst bij de trainingen:
De trainingen werden altijd goed bezocht. Op de trainingen was de inzet goed en het plezier was altijd
aanwezig.
2 spelers zijn op alle trainingen aanwezig geweest:
Laurens Hunneman en Jelle Ruiter.
Voor de winterstop zijn Milan Bootsveld, Mike Groot Lipman, Laurens Hunneman, Hessel Loohuis,
Luuk Mekers, Jelle Ruiter en Jordy Rijns op alle trainingen aanwezig geweest geweest.
Na de winterstop zijn Laurens Hunneman en Jelle Ruiter op alle trainingen aanwezig geweest.
Zoals aan het begin van het seizoen is afgesproken kreeg je voor elke training 2 punten, als je je
afgemeld had 1 punt en als je zo maar weg bleef geen punten. Alle punten bij elkaar opgeteld komen
we tot de volgende stand:
1 – Laurens Hunneman 58 punten
1 – Jelle Ruiter
58 punten
2 – Luuk Mekers
57 punten
3 – Milan Bootsveld
56 punten

4 – Bart Ruiter
4 – Mike Schrijver
5 – Job Harink
6 – Tom Koerhuis

55 punten
55 punten
54 punten
54 punten

3 – Hessel Loohuis
3 – Jordy Rijns
4 – Cas Hollegien
-

-

-

-

-

6 – Mike Groot Lipman 53 punten
6 – Wouter Brinkhof
53 punten

56 punten
56 punten
55 punten
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Topscorers van dit seizoen (totaal van alle gespeelde wedstrijden):
Eigenlijk is het niet eerlijk om alleen de topscorers van het team te noemen omdat dit vaak de
voorhoede spelers zijn, maar we hadden dit jaar wel een snelle links- en rechts buiten.
Het hele team heeft bijgedragen aan dit resultaat. De voorhoede spelers hebben veel aan de
middenvelders te danken. Maar ook de verdedigers mogen we zeker niet vergeten.
Met 4 sterke verdedigers en een goede keeper er achter was onze verdediging moeilijk te
passeren.Voor de winterstop keepte Tom goed, maar had na de winterstop een paar keer het geluk niet
aan zijn zijde.
Maar de verrassing van het seizoen is toch wel Jelle Ruiter, zoals hij is gaan voetballen in de loop van
het seizoen, daar zijn wij nog steeds verbaasd over.
Toch maar even een overzicht:
1e getal = totaal,
2e getal = voor en
3e getal is na de winterstop.
1 – Mike Groot Lipman 33 ( 17 – 16 )
7 – Cas Hollegien
4(3 –1)
2 – Jordy Rijns
28 ( 18 – 10 )
8 – Job Harink
2(0–2)
3 – Bart Ruiter
26 ( 20 - 6 )
8 – Laurens Hunneman 2 ( 1 – 1 )
4 – Wouter Brinkhof
15 ( 13 – 2 )
9 – Jelle Ruiter
1(0–1)
5 – Hessel Loohuis
12 ( 9 – 3 )
10 – Tom Koerhuis
0(0–0)
6 – Mike Schrijver
11 ( 5 – 6 )
10 – Luuk Mekers
0(0–0)
7 – Milan bootsveld
4(2–2)
B3 – Kell Lokate
2 ( 0 – 2)

Totaal gescoord, ontzettend veel: 111 in de competitie, 17 in bekerwedstrijden en 12 in
oefenwedstrijden. Totaal 140 doelpunten: f a n t a s t i s c h ,
en we kregen 57 doelpunten tegen.
Terugkijkend op het gehele seizoen:
Al met al een heel mooi seizoen, waar we als leiders met plezier op terug kijken.
Alleen jammer dat het op de beslissende momenten net even niet mee zat.
Alle jongens, bedankt voor een prachtig seizoen en veel succes volgend seizoen in A2.
Da wast
Leiders van Heeten B2.
Willie Aarnink
Stefan Alferink

