WEDSTRIJDVERSLAG (Duiveltjes U8B)
DATUM:

05.02.2011 om 09:30

WEDSTRIJD:

SK Lebbeke - Olsa Brakel

UITSLAG

4–8

EERSTE HELFT : 3-2
Opstaan met de kippen om een voetbalwedstrijdje te gaan spelen, nog niet veel meegemaakt
dit jaar. Het was dan ook nog pikkedonker toen we op de parking Van den Olsa aankwamen.
Arthur Audenaert diende op het laatste moment af te haken wegens ziekte waardoor trainster
Leen Montens slechts met 5 spelertjes (Lars Beernaerts, Matiss Doniks, Siebe Vastesaeger,
Robbe Petit en Xander Hubo) richting Lebbeke trok. Ook al heerste er een aangename
temperatuur (8°) toch was de gevoelstemperatuur gevoelig lager door de ijzige wind, in de
States spreken ze van “Wind chill”.
Trainster Leen had voor de wedstrijd gevraagd om niet alle pond te geven in de 1ste helft en
de krachten te doseren. Vol goede moed begonnen onze jongens aan de wedstrijd, we werden
zeker niet weggedrukt door de thuisploeg maar onze jongens acteerden een beetje apatisch.
Hadden ze de woorden van trainster Leen een beetje te letterlijk genomen? Feit was wel dat
wie slechts na een kwartier naar de wedstrijd kwam kijken niets gemist had. In de 16’ werd
slecht uitvoetballen bij Olsa afgestraft door Lebbeke , de 1 – 0 was een feit. Lang zouden ze
van deze voorsprong niet kunnen genieten want toen staartspeler Siebe de bal kon
onderscheppen, zonder aarzelen richting doel trok, enkele Lebbeekse spelertjes ontweek en
beheerst de bal naast de doelman dropte, stonden de bordjes terug in evenwicht. Maar toen
kwam er even een “black-out” moment van onze jongens waardoor Lebbeke 2x op rij kon
scoren. De lokale trainer dacht wellicht dat de buit binnen was, Olsa werd door hem ook al
voor de wedstrijd bestempeld als een zwakke ploeg, maar dit was zonder de inzet van onze
spelertjes gerekend. Siebe kon alweer vanuit zijn egelstelling met de bal oprukken, enkele
spelertjes ontwijken, de doelman omspelen en dan beheerst naar doel trappen, de bal
hobbelde naar doel, de aansluitingstreffer was een feit. Xander was wel perfect gevolgd en
liep de bal in doel. En het had nog mooier gekund voor onze jongens ware het niet dat Robbe,
op hoekschop van Matiss, op de doelpaal trapte, tjuuu geen geluk. De rust werd gefloten met
deze 3 – 2 op het bord.
TWEEDE HELFT : 4 – 8
Tijdens de korte rustperiode moedigde trainster Leen haar mannen aan, want de inzet tijdens
de 1ste helft was niet goed. Doelman Lars had eens zin om op het veld te lopen waardoor
Robbe de gelegenheidsdoelman werd, beiden wisselden gewoon van plaats. De 2de helft werd
afgetrapt en al snel werd duidelijk dat Lars er zin in had, hij stoorde supersnel waardoor
Lebbeke niet kon uitverdedigen en wij steeds de bal konden heroveren. Bij een slecht
uitverdedigen van Lebbeke kon Xander de bal onderscheppen en beheerst binnentikken.
Terug evenwicht in deze wedstrijd en al snel konden we nogmaals scoren toen Matiss een
mooie actie opzette langs zijn flank en met een gekruist schot de 3 – 4 scoorde.
Toen lebbeke dan toch sporadisch eens uitbrak, werd een hoekschop toegestaan door onze
jongens. Matiss kopte ongelukkig deze hoekschop in eigen doel waardoor de bordjes terug in
evenwicht stonden. Maar niet voor lang echter want diezelfde Matiss kon met een mooie actie
ons 5de doelpuntje van de dag scoren. En toen Xander zijn flank afging en met een perfecte

center Lars probeerde te bereiken, dwong hij de lokale verdediging in de fout waardoor de bal
via een Lebbeeks been in doel belandde, de 4 – 6 was een feit. Lars wou duidelijk ook een
goaltje meepikken, maar het geluk stond niet aan zijn kant vandaag. Een assist geven ging
blijkbaar beter, want toen hij de bal kreeg toegespeeld van Siebe zag hij Xander alleen staan,
met een listig doorsteekpasje zonderde hij Xander af voor doel. Xander miste niet en bracht
de stand op 4 -7. Bij een schaarse aanval van Lebbeke in deze 2de helft werd een spelertje
foutief afgestopt door een “sandwich” van Xander en Siebe. De vrije trap die erop volgde werd
door Robbe vakkundig in corner geduwd. De wedstrijd liep naar zijn einde, maar toch was het
Xander die nog over voldoende energie beschikte om nogmaals zijn flank af te gaan en een
center te trappen, alweer werd deze door een lokale speler in doel getikt. En zo eindigde deze
wedstrijd met een verdiende overwinning voor Olsa op een 4 – 8 stand.
Onze jongens hebben vandaag getoond dat ze mooi voetbal kunnen brengen, gecombineerd
met inzet, niet eenvoudig met slechts 5 spelertjes. Proficiat jongens, gevochten voor elke bal!
Tevens wil ik ook de mensen van Lebbeke bedanken voor de gezellige receptie die ons te
beurt viel na de wedstrijd waarbij we met een tas koffie (of iets straffers voor sommigen)
konden bekomen van de ijzige wind die deze morgen heerste op en rond de Lebbeekse
voetbalpleinen.
VERSLAGGEVER:

Christophe Vastesaeger

