Deftinge - Olsa Brakel

5-28

Vooraleer de wedstrijd begon vroeg Deftinge of we een speler konden missen want ze waren maar
met vier. Toen heeft Glenn beslist om onze keepers elk een halve wedstrijd in het doel te zetten van
Deftinge. De wedstrijd ving uiteindelijk toch aan op een drassig, modderig plein met de volgende
spelers: doelmannen Branco en Jasper, Arnoud, Balder, Thomas, Xander en Jonas.
De eerste helft stond Branco in het doel van Deftinge.
Een goed begin van onze kant met twee (gemiste) acties door Jonas en Xander. Een minuut later
opnieuw een actie van Xander naar Jonas en die lapt binnen: 0-1. Kort erna een mooie soloactie van
Thomas: 0-2. Deftinge kwam hierna in actie maar na een gemiste kans scoorde het zijn eerste
doelpunt: 1-2 . Tweemaal op pas van Arnoud werd er gescoord door Thomas en Xander: 1-4. Het
vijfde doelpunt kwam opnieuw van Xander die een pas kreeg van Balder: 1-5. Het tweede doelpunt
van de tegenspelers kon niet door Branco gestopt worden: 2-5. Het zesde doelpunt kwam van
Arnoud: 2-6. Daarna een kans van Balder op de deklat. Opnieuw mocht Thomas er een doelpuntje
bijlappen: 2-7. Kort erna een kans van Deftinge maar gered door Jasper. Tot aan het einde van de
eerste helft kwamen er nog goeie acties van Olsa en werd er nog viermaal gescoord: 2x Arnoud en 2x
Thomas. Het laatste doelpunt werd nog juist aangeraakt door de vingertoppen van Branco. De
ruststand was 2-11.
De tweede helft stond Jasper in het doel bij Deftinge.
Na een korte rustpauze kwamen we meteen in actie en werd er gescoord door Jonas: 2-12. Het derde
doelpunt voor de tegenpartij gaf hen opnieuw goeie moed, want ik kan me goed voorstellen dat dit niet
evident was met maar vier spelertjes en een zo grote achterstand. Op pas van Arnoud haalde Jonas
het dertiende en veertiende doelpunt binnen: 3-14. Xander maakte er nog maar eentje bij door een
hard schot net onder de deklat: 3-15. Een mooie solo van Balder leverde het zestiende doelpunt op: 316. Een voorzet van Balder naar Xander bracht de stand op 3-17. Hierna werd er nog viermaal
gescoord door Olsa: 2x Xander en 2x Balder met 3-21 als tussenstand. Toen maakte Deftinge zijn
vierde doelpunt en iedereen klapte in de handen, ook onze supporters: 4-21. Daarna mochten we
onze score terug opdrijven met vier doelpunten; Balder (2), Xander (1) en Arnoud (1) brachten de
stand op 4-25. Deftinge kwam opnieuw in actie en iedereen moedigde hen aan en klapte in de handen
en zo werd hun vijfde doelpunt gescoord: 5-25. Een paar minuten voor het beëindigen van de
wedstrijd scoorde Thomas nog éénmaal en Xander tweemaal en dat bracht de einduitslag op 5-28.
Alle spelertjes, ook die van Deftinge, liepen na de penalty’s samen naar de supporters.
PROFICIAT AAN ALLE SPELERTJES.
Sandra

