WEDSTRIJDVERSLAG (U8B)
DATUM:

02.04.2011 om 11:00

WEDSTRIJD:

Sottegem - Olsa Brakel

UITSLAG

2–8

EERSTE HELFT : 0-4
Op deze hoogdag voor de “sportieve” wielerliefhebbers werden wij verwacht om 11u op
Sottegem voor de derby van het jaar. Trainster Leen kon rekenen op een volledige kern (Lars
Beernaerts, Siebe Vastesaeger, Robbe Petit, Matiss Doniks, Arthur Audenaert en Xander
Hubo).
Onze jongens begonnen aan de wedstrijd met veel overgave wat al snel zou resulteren in
kansen, maar de lokale doelman stond steeds paraat (wat hij véélvuldig zou doen vandaag).
Toch vonden wij de opening toen een uitworp van Matiss over jan en alleman vloog recht in
de voeten van Arthur die de bal mooi in de winkelhaak dropte. De verlossende treffer was er.
En nu zou het snel gaan wanneer Arthur op pas van Robbe de 0 -2 scoorde en Matiss op
corner van Siebe er 0 - 3 van maakte. Ook Xander pikte zijn doelpuntje mee op een uitgooi
van Matiss en zo werd de rust gefloten bij een 0 - 4 stand. Sottegem had in deze 1ste helft
voor geen enkele dreiging gezorgd waardoor onze doelman Lars werkloos was geweest.

TWEEDE HELFT : 2 – 8
De 2de helft ruilde Lars de keeperhandschoenen met Robbe. De 2de helft werd aangevat zoals
de eerste met doorlopend Olsa aan de bal. Matiss kon op pas van Arthur de 0 - 5 scoren.
Ondertussen was de Sottegemse doelman bezig aan een imposante reeks van geredde ballen,
zo ook op de mooiste actie van de wedstrijd waar iedereen van Olsa aan de bal kwam en
Sottegem niet aan de bal kon geraken door het perfecte getik van onze jongens, spijtig dat
onze jongens deze prachtige actie niet konden verpakken met een doelpuntje. Eindelijk kwam
Sottegem even dreigen en konden ze de eerredder scoren. Onze jongens waren zeker niet
aangeslagen, want Matiss diepe de score nog dieper uit tot 1 - 7 na 2 individuele acties. In
een overigens sportieve wedstrijd werd voor een overtreding op een Olsa boy gefloten.
Xander achter de bal die in één tijd op doel trapte, deze bal raakte nog de vingertoppen van
de lokale doelman zodat dit doelpunt gehomologeerd werd en de 1 – 8 op het bord stond.
Ook sottegem kon nog een tweede maal scoren zodat de eindstand 2 - 8 werd.
Vandaag een mooie collectieve prestatie gezien van onze jongens. Proficiat mannen ! Het
verschil op het scorebord had veel groter kunnen zijn, ware het niet dat Sottegem een
uitmuntende doelman in zijn rangen telde.
VERSLAGGEVER:

Christophe Vastesaeger

