WEDSTRIJDVERSLAG (U8B)
DATUM:

26.03.2011 om 09:30

WEDSTRIJD:

Olsa Brakel – Kerksken

UITSLAG

3–6

EERSTE HELFT : 2-3
Op een stralende zaterdagmorgen en na een voetballoos week-end kon trainster Leen
eindelijk nog eens rekenen op een volledige kern (Lars Beernaerts, Siebe Vastesaeger, Robbe
Petit, Matiss Doniks, Arthur Audenaert en Xander Hubo).
Het moet gezegd, ons zusterploegje had ons gewaarschuwd voor dit Kerksken waar vooral
over de doelman met superlatieven werd gesproken.
Vol goede moed vatten onze jongens deze wedstrijd aan, het werd al snel duidelijk dat dit een
fysieke wedstrijd ging worden. Een foutje in onze verdediging tijdens de aanhef van deze
wedstrijd zorgde voor een vroege achterstand. Maar onze jongens lieten niet begaan en toen
Siebe een bal kon onderscheppen, stuurde hij Matiss het straatje in, alleen voor doel miste
deze niet en zette de bordjes terug in evenwicht. Dat een goede doelman ook weleens foutjes
maakt werd bewezen in de 10’ toen Matiss doorjoeg op een verloren bal en de doelman van
Kerksken de bal pardoes in Matiss zijn voeten bokste, Matiss aarzelde niet en scoorde de 2 -1.
Toch lieten we Kerksken de bovenhand nemen en zij konden 2 foutjes in onze verdediging
afstraffen zodat we met een kleine achterstand gingen rusten.
TWEEDE HELFT : 3 – 6
In de 2de helft nam onze aanvalsleider Matiss de handschoenen op en zou Lars zijn plaats
innemen op het veld.
De wedstrijd bleef bikkelhard en spannend, maar toch kon Kerksken de voorsprong verder
uitdiepen tot 2 – 5. We werden niet overspeeld, vooral te danken aan het vele loopwerk van
Xander en de koelbloedigheid van Arthur achteraan. Het fysieke spel resulteerde in vele
foutjes en toen Robbe foutief werd afgestopt, ging Siebe de vrije trap op zich nemen, het
pasje van Arthur was perfect maat toch trapte Siebe in de muur, de bal kwam gelukkig terug
naar hem gerold en ditmaal was het wel mooi naast het muurtje getrapt, recht in de
benedenhoek, ons derde doelpunt van de dag was een feit.
Verder kwamen we niet, in de slotfase kon Kerksken nog 1x scoren zodat de eindstand 3 – 6
werd. Alweer een wedstrijd vol leermomenten voor onze jongens, goed gespeeld mannen !
Volgende week de kortste verplaatsing van het jaar, naar Sottegem... Een ware derby dus,
supporters allen op post !
VERSLAGGEVER:

Christophe Vastesaeger

