WEDSTRIJDVERSLAG U8B

Datum : 13/03/2010
Categorie : U8 B
Tegenstander : Overboelare
Locatie : Olsa Brakel
Eindscore : 6-6
EERSTE HELFT:
Twee minuten na de aftrap brengt Gill de Olsa-boys op voorsprong met een prachtig schot
recht in de winkelhaak. Een mooie start, maar niet voor lang. Binnen de 2 minuten zorgt
Overboelare voor de gelijkmaker, 'gewoon' centraal door onze spelertjes.
Yentl verdedigt sterk, Siebe en Gill tonen mooie pogingen, maar de keeper van de andere
ploeg werkt uitstekend en laat geen bal binnen. “Inzet, vechten, positie, ...!”, hiermee
probeert trainer Steve zijn spelers te motiveren, maar dit lukt moeilijk in tegenstelling tot
de schitterende voorbereiding van deze week ! Siebe, die ons occasioneel vervoegt, zet ons
weer op voorsprong. Overboelare dwingt een hoekschop af, maar Quinten behoedt ons van de
gelijkmaker. Lars vecht enorm voor de bal, maar de tegenstander geraakt voorbij en scoort (22). Eindelijk kunnen onze jongens het spel verschuiven naar de overkant. Siebe past mooi
naar Elias, die de bal net voor doel plaatst. Lars raakt de bal nog, maar deze gaat net naast.
Elias blijft vechten voor de bal, maar het lukt Yentl niet om de bal binnen het doelkader te
plaatsen.

TWEEDE HELFT:
Doelman Quinten wordt vervangen door Yentl. Pas opnieuw gestart en Overboelare heeft al
twee keer gescoord. Op voorzet van Branko kan Siebe onze achterstand beperken tot 3-4.
Elias zet de bal mooi voor aan Siebe, die opnieuw scoort. De thuisploeg komt op dreef.
Eindelijk! Quinten staat meer dan zijn mannetje op het veld en strooit met mooie passes. In
een volgende fase beslist Elias om er zelf voor te gaan en hij brengt ons zelfs op voorsprong
(5-4). Zo snel als we voor staan, zo snel staan het weer gelijk (5-5). Naar het einde van de
wedstrijd wordt onze overmacht nog groter. Sterke voorzetten van Quinten, Siebe, Lars en
Branko gaan allemaal nét voorlangs.
Olsa Brakel domineert het spel. In een zenuwslopend balspel voor de goal van Overboelare
shot een spelertje van de tegenpartij in eigen goal, waardoor we toch nog op voorsprong
komen (6-5). Op enkele seconden van het einde wint de tegenstander terrein en scoort net
voor affluiten, waardoor deze spannende wedstrijd eindigt in een al bij al billijk gelijkspel 6-6.
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