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EERSTE HELFT
Zaterdag waren we te gast bij Moerbeke. Voor het eerst dit seizoen speelden onze jongens ’s
namiddags. Sommige spelers waren duidelijk nog niet aangepast aan het latere aanvangsuur,
want nog voor ze het goed beseften keek OLSA al tegen een 3-0 achterstand aan. OLSA
trachtte zich toch al voetballend te herpakken tegen een sterk Moerbeke (de gemiddelde
leeftijd zat ruim boven dat van een U7). Nadat Lennert zijn tegenstander in de wind zette
bediende hij Xander. Xander plaatste de bal mooi in het hoekje en zo kwam de 3-1 op het
bord.
Helaas voor onze jongens kon Moerbeke nog verder uitlopen tot 4-1. Toch bleef OLSA jacht
maken op nog een doelpunt. Het was opnieuw Lennert die voor de assist zorgde. Met een
diepe pas zette hij Angel vrij voor doel. Angel kon de keeper verschalken en milderde tot 4-2.
Maar toen begon de Brakelse machine te sputteren. Misverstanden en persoonlijke foutjes
lagen aan de basis van een reeks doelpunten. Vier doelpunten op rij wist Moerbeke te scoren.
Met de rust in zicht stond de stand op 8-2. Maar toch kon OLSA nog een derde maal scoren.
De actie begon op rechts bij Lennert die de bal naar binnen speelde en via Angel de bal verder
doortikte naar de linkerflank. Daar stond Xander die overhoeks binnenknalde. 8-3 bij de rust.

TWEEDE HELFT
Tijdens de tweede helft hadden onze jongens de wedstrijd terug wat meer in handen
genomen. Defensief ging het beter. Dylan kon enkele goeie kansen van Moerbeke pareren en
na goed uitverdedigen van Jarne Vandevelde lanceerde hij ook nog een mooie dieptepas naar
Gilles. Gilles kon de kans niet verzilveren. Bij een ietwat rommelige fase voor het Moerbeekse
doel zag Yarne Vandewalle toch een opening en trapte de 8-4 binnen.
De wedstrijd ging daarna op en neer met nog kansen aan beide zijden. Het was OLSA dat nog
scoorde. Xander zag de keeper ver uit zijn doel staan en met een afstandschot bracht hij de
stand op 8-5. OLSA zag het opnieuw zitten. Ze gingen verder op zoek naar nog een doelpunt.
Hun inzet werd beloond. Met zijn vierde van de namiddag zette Xander de 8-6 eindcijfers op
het bord.
Het moet gezegd, het was geen denderende partij. Moerbeke was “sterker” en ook het begrip
fair-play kennen ze daar duidelijk nog niet goed.
Toch proficiat aan onze jongens.
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