
Middelstum speelt gelijk in eerste bekerduel. 

Na een matige voorbereidingsfase van de blauwhemden ging het zaterdag 2 september weer om het 

echie. In het eerste bekerduel kwam de nummer 5 van de 5e klasse D van het vorige seizoen, de 

zaterdagtak van GVAV Rapiditas, op bezoek in Middelstum. Beide ploegen speelden nog niet zoveel 

jaren geleden (seizoen 2014-2015) tegen elkaar. GVAV degradeerde in dat jaar, Middelstum eindigde 

net 1 plaats boven de ploeg uit Groningen destijds. 

 

Dat beide ploegen ook in dit bekerduel aan elkaar gewaagd waren bleek gaandeweg de wedstrijd wel. De 

ploeg uit Groningen nam in de 20e minuut de leiding op het sportpark van Middelstum. Doelpuntenmaker 

voor de Groningers was Lars van Oost 0-1. Middelstum kon goed meekomen in deze wedstrijd en had aan 

het einde van de eerste helft een paar goede mogelijkheden. Eerst schoot Gerard Bronsema van een 

meter of 25 rakelings naast het doel van doelman Jannes Wagenvoort. Niet veel later schoot Nordin Luit 

op de deklat en zat het de ploeg van Raymond Scholtens niet mee. Ondanks een goede fase van de 

thuisploeg kreeg men vlak voor rust de 0-2 om de oren. Uit een vrije trap scoorde teamcaptain van de 

Groningers Bram Vermeulen de 2e treffer voor de Stadjers. Met deze tussenstand werd de kleedkamer 

opgezocht. 

 



Middelstum begon na de theepauze opnieuw sterk. Het resulteerde in de 52e minuut tot de 

aansluitingstreffer voor Middelstum door een treffer van Thomas Eek 1-2. Eek werd na de pauze in de 

ploeg gebracht door trainer Scholtens, het bleek een gouden wissel te zijn. Middelstum kreeg echter niet 

veel later de 1-3 te verwerken. Met een prachtige krul passeerde Nicky Bruning doelman Youran Mus voor 

de derde keer deze middag. Halverwege het tweede bedrijf bracht Anne Vaatstra de spanning weer terug 

in de wedstrijd door uit een vrije trap de 2-3 binnen te schieten. Bij het scheiden van de markt hielp 

tegenstander GVAV Middelstum alsnog langszij door een schot welke onfortuinlijk door Bram Vermeulen 

zo van richting werd verandert dat doelman Wagenvoort het nakijken had 3-3. Na 90 minuten stond deze 

stand nog steeds op het scorebord. 

Komende zaterdag bekert Middelstum uit bij 3e klasser Noordwolde. 

Middelstum – GVAV Rapiditas 3-3 (0-2): 0-1 Oost (20); 0-2 Vermeulen (42); 1-2 Eek (52); 1-3 Bruning (60); 

2-3 Vaatstra (63); 3-3 Vermeulen (eigen doel) (85). 

Bekijk het FOTOVERSLAG van deze wedstrijd. 

Bron: Sportredactie Middelstum-info (3 september 2017)  Jaap van der Laan 

 

http://www.middelstum.com/Bekerwedstrijd%20Middelstum%20-%20GVAV%20Rapiditas%202%20september%202017/

