Verslag U10 Olsa Brakel:Tornooi VC Nazareth-Eke (16 augustus 2009)

BRAKELSE U10 WINNEN TWEEDE TORNOOI OP RIJ
Na de overwinning op het tornooi van KSV Sottegem waren de verwachtingen hoog
gespannen dit weekend voor de Brakelse preminiemen.
Trainer Wesley Dewolf kon voor het tornooi op Nazareth-Eke beroep doen op volgende
spelers: Bocksoen Sari, Baeskens Tibo, Gabriëls Tim, Gerardi Martin, Gerardi Arnaud, Maes
Joran, Miserez Thomas, Van De Perre Lars, Vanden Daele Jasper en Luyts Ilias.
Eerste wedstrijd: Olsa Brakel – VC Nazareth-Eke 2-1
De match tegen de thuisploeg begon vrij afwachtend. Toch kon Tim ons na een mooie
persoonlijke actie op voorsprong brengen. Nog voor de rust kon alweer Tim, na een mooie
doorsteekpass van Ilias, de Brakelse voorsprong verdubbelen.
Martin zorgde voor rust centraal in de verdediging en Olsa leek de wedstrijd onder controle
te hebben.
In het begin van de tweede helft kon Nazereth-Eke toch eens voor dreiging zorgen. Na een
snelle tegenaanval had de aanvaller van de thuisploeg vrije doorgang naar onze keeper.
Doelvrouw Sari hield met een mooie save haar netten ongeschonden.
Na deze counter nam Olsa de wedstrijd weer in handen en er volgde een belegering van het
doel van Nazereth-Eke. Via mooie flankaanvallen had de score hoger kunnen oplopen, maar
we verzuimden de score verder uit de diepen.
Wie vergeet te scoren, krijgt dikwijls het deksel op de neus is een voetbalwijsheid die velen
van ons kennen en zo gebeurde het ook hier. De Brakelse jongens waren zo op zoek naar
een derde doelpunt dat ze de verdediging verwaarloosden.
Toen Martin alleen kwam te staan tegen drie spelers van de thuisploeg, was hij kansloos en
ook onze doelvrouw kon het schot net naast de paal niet keren.
De laatste minuten van de wedstrijd kwam Nazereth-Eke opzetten en gingen ze op zoek
naar de gelijkmaker. De Brakelse verdediging was dit keer wel goed georganiseerd en hield
probleemloos stand.

Tweede wedstrijd: Olsa Brakel - Wortegem 3-0
De wedstrijd tegen Wortegem was nog maar net gestart toen Thomas gans de rechterflank
oprolde en beheerst de bal onder de doelman tegen de netten schoof.
Een paar minuten later kon Lars met een strak afstandsschot de score verdubbelen. En nog
voor de rust zonderde Tibo Tim alleen voor doel af en de 3-0 stond op het bord.
In de tweede helft vergaten we de score verder uit te bouwen en Wortegem was niet bij
machte om ons onder druk te zetten.

Derde wedstrijd: Olsa Brakel – Vurste-Semmerzake 1-1
Door de overwinningen in de eerste twee matchen konden we ons plaatsen voor de reeks
die voor tornooiwinst mocht spelen. Onze tegenstanders in die poule waren VursteSemmerzake en VSV Gent.
De wedstrijd tegen Vurste-Semmerzake zat de eerste minuten goed op slot. Veel
middenveldspel en geen enkele ploeg kon een kans versieren. Halfweg de eerste helft kon
Thomas een aanval opzetten via de rechterflank. Via mooi tikwerk met Tibo, Tim, nogmaals
Tibo kon zo Ilias alleen voor doel gezet worden. Ilias werkte de eerste kans van de wedstrijd
droog af en bracht ons op voorsprong.
Vurste-Semmerzake begon wat meer druk te zetten maar kon niet echt een kans afdwingen.
Tot onze laatste man, Martin, zich een zeldzame keer op een foutje liet betrappen en een bal
niet ver genoeg kon wegwerken. Het harde schot van Vurste-Semmerzake was onhoudbaar
voor onze doelvrouw en we gingen rusten met een 1-1 stand.
Na de rust lieten beide verdedigingen zich niet meer op fouten betrappen. Het resultaat was
een zeer gesloten wedstrijd die resulteerde in een billijk gelijkspel.

Vierde wedstrijd: Olsa Brakel – VSV Gent 3-0
VSV Gent had Vurste-Semmerzake simpel opzij gezet met 3-0 zodat in de laatste wedstrijd
een overwinning van Olsa noodzakelijk was als het het tornooi winnend wou afsluiten.
De jongens van trainer Wesley wisten wat hun te doen stond en dat was er aan te merken.
VSV Gent werd op zijn eigen helft teruggedrukt maar de verdediging van Gent bleek heel
solide te zijn en ook de doelman stond pal op alle schoten uit de tweede lijn.
Bij de rust stond er dus nog steeds 0-0 op het scorebord en daar mocht vooral VSV Gent
heel tevreden mee zijn.
Trainer Wesley herschikte zijn pionnen tijdens de rust en met een man meer op het
middenveld hadden we nog meer balbezit.
Ilias kon een bal in de verdediging van Gent onderscheppen en twijfelde niet. Hij haalde van
ver uit en zorgde voor de bevrijdende voorsprong.
De Brakelse preminiemen bleven vooruit voetballen en na een hoekschop kon Tim het
inzenden van Lars aan de eerste paal binnenwerken en de voorsprong verdubbelen.
De ploeg speelde nu helemaal bevrijd en Ilias wou zijn eerste goal nog eens overdoen. Met
een hard schot in de winkelhaak wist hij de doelman van VSV Gent nog eens te verslaan.
Een mooie en verdiende overwinning van de Brakelse jeugd. Twee tornooien gespeeld, twee
keer gewonnen? Waar gaat dit eindigen dit seizoen?
Proficiat aan de hele ploeg en aan de trainer. Hieronder nog een foto van de winnende
ploeg.

Bovenaan van links naar rechts: Sari, Tim, Jasper en Thomas.
Midden (van links naar rechts): Tibo, Arnaud en Joran.
Onderaan (van links naar rechts): Ilias, Martin en Lars.

