WEDSTRIJDVERSLAG (Duiveltjes U8B)
DATUM:

26.02.2011 om 09:30

WEDSTRIJD:

Olsa Brakel – Meldert

UITSLAG

3 – 3 CUPMATCH op den Olsa !

EERSTE HELFT : 2-1
Deze ochtend stond onze jongens een zware match te wachten aan de Parkweg. Een snelle
blik vooraf op de Website van Meldert, en de heenmatch indachtig (7-1 nederlaag) beloofde
niet veel goeds. Maar zoals steeds in voetbal is de bal rond en elke match moet met geloof in
eigen kunnen worden gespeeld.
Zoals elke thuismatch startten ook in deze match onze jongens met veel enthousiasme en
balbezit en het duurde niet lang voor Matiss verschroeiend hard uithaalde, de afvallende bal
werd door Sander mooi gecontroleerd en met zijn goeie linkervoet naast de keeper in de goal
geknald. Een beloning voor hem van goeie inzet op training!
Na deze goal bleef de partij in evenwicht met vooral veel middenveld voetbal en buiten een
bal op de paal van Matiss was er lange tijd niets rond beide doelen te beleven. Na één van de
vele overtredingen waarvan Xander al te vaak het slachtoffer was, legde Siebe mooi af met
z’n zooltje voor Matiss die op z’n gekende wijze droog binnenknalde. De 2-0 was een feit.
Meldert was totaal niet aangeslagen en na een snelle tegenaanval stond het 2-1. Onze
jongens lieten het hier niet bij maar kansen voor Sander, Robbe, Siebe en Xander vonden de
weg naar de netten maar niet.
TWEEDE HELFT : 3 – 3
Zoals zo vaak in voetbal, als je de kansen mist… dan krijg je het deksel op de neus en dit
scenario dreigde zich onterecht te voltrekken voor onze jongens in de tweede helft. Meldert
prikte eerst de 2-2 binnen na een scrimmage voor de goal van Arthur en had z’n tactiek nu
gevonden: de snelle counter. Op één van deze counters scoorden ze de 2-3. Toch lieten onze
jongens het hoofd niet hangen en na nog een nipt naast geschoten bal van respectievelijk
Robbe en Xander kon Siebe doorstoten op links, hij kapte gepast naar binnen en plaatste de
bal heel beheerst in de rechter benedenhoek van het doel, voor Siebe loon voor hard werken.
Het spel van Meldert werd ondertussen steeds driester en steeds minder werd er, mede door
de staat van het veld, voor mooi champagne voetval gezorgd. Toen iedereen zich al had
neergelegd bij het gelijkspel leidde onnodig balverlies ertoe dat een Meldert speler alleen voor
keeper Arthur kwam. Hij haalde snoeihard uit maar Arthur, voor de tweede keer in doel door
een blessure van doelman Lars, kon in twee keer met de vuisten in de laatste seconde een
gemaakt doelpunt uit zijn doel ranselen en zo het gelijkspel uit de brand slepen. Een zoete
weerwraak voor z’n foutje bij het tweede Meldert doelpunt.
Al onze jongens toonden in deze echte cupmatch zeer veel inzet. Toch moet gezegd dat het
passenspel er in deze match niet uitkwam, ondanks de vele nuttige oefeningen van trainers
Leen en Lien op training. De duidelijk betere uitslag dan de heenmatch, toont alvast dat onze
jongens heel veel progressie maken dit seizoen. Een dikke proficiat dus voor alle spelertjes,
met deze mentaliteit kunnen we in onze reeks iedereen aan.
VERSLAGGEVER:

Kris Audenaert

