PEC Zwolle – AZ 1-1
Dinsdag 12 december 2017, 20.45 uur
MAC3PARK stadion, Zwolle
Hij hoort de scheidsrechter fluiten en ziet hem wijzen naar de stip voor een penalty. Er
ontstaat een opstootje om hem heen, maar hij probeert zich er niks van aan te trekken.
Bram legt de bal klaar, neemt een aanloop en schiet… De bal verdwijnt helaas niet in het
net, maar hoog boven het doel in het publiek. De aanvoerder slaat zijn handen voor zijn
hoofd en laat zich vallen van teleurstelling. De 1-1 tegen AZ had veranderd kunnen worden
in een voorsprong, maar voor het eerst mist hij een strafschop.
Bram pakt na de wedstrijd zijn jas en loopt richting de journalist voor een interview. De grote
camera en felle lamp richten op zijn gezicht. Meteen begint de journalist over de gemiste
penalty. ‘Ik begon te twijfelen, dat moet je nooit doen,’ vertelt Bram. Al snel wordt het
onderwerp veranderd en blikken ze samen terug op de goede en vooral leuke wedstrijd voor
het publiek.
PEC Zwolle begon het duel tegen AZ in dezelfde opstelling als tegen Excelsior. Vorige
wedstrijd wist Terell Ondaan de goal niet te vinden, maar tegen AZ was het zover. Na een
halfuur op de klok maakte hij het eerste doelpunt van de wedstrijd en vierde deze met een
radslag en achteruitsalto. De sfeer in het stadion was fantastisch en iedereen vierde samen
het doelpunt. Het feestje duurde alleen niet lang, want al snel maakte Jahanbakhsh de
gelijkmaker vanuit een hoekschop. Het spel ging op een neer en beide ploegen kregen
kansen, maar wisten niet te scoren.
In de tweede helft waren er minder kansen, maar toch werd er wel bijna gescoord. Zo werd
Diederik Boer nog verrast door een lange bal die over hem heen vloog, maar gelukkig was de
paal Boers grote vriend. PEC Zwolle en AZ bleven dreigend, maar de keepers stonden er niet
voor niets. In de 85e minuut brak dan het moment van die beruchte penalty aan. De
strafschop moet maar snel vergeten worden, want er is toch een punt in Zwolle gebleven
tegen de nummer twee van de Eredivisie. Na afloop van het interview loopt Bram naar
binnen. Hij voelt een hand op zijn schouder en draait zich om. ‘Dit kan de beste overkomen,
maar ze zijn de bal nog steeds aan het zoeken jongen’, zegt trainer John met een knipoog en
geeft hem een schouderklopje.

