WEDSTRIJDVERSLAG (Duiveltjes U8B)
DATUM:

19.02.2011 om 10:00

WEDSTRIJD:

Eendracht Aalst – Olsa Brakel

UITSLAG

7–3

EERSTE HELFT : 3-3
Het ongeluk blijft dit ploegje achtervolgen, nu we terug konden rekenen op Matiss Doniks en
Arthur Audenaert, was het ditmaal aan Xander Hubo om afwezig te zijn wegens ziekte.
Trainster Leen Montens trok met volgende speletertjes richting Eendracht Aalst: Lars
Beernaerts, Siebe Vastesaeger, Robbe Petit , Matiss Doniks, Arthur Audenaert, Gilles Van
Hoorde en Luca Leveque.
Arthur zou vandaag in doel staan daar zijn blessure nog niet volledig geheeld was. De
wedstrijd begon voor ons “katastrofaal” want al na 5’ stonden we met 3 doelpunten in het
krijt tegen een sterk spelend Aalst. Onze jongens stonden erbij en keken ernaar hoe
Eendracht de ene mooie combinatie na de andere op de mat toverde. Na 5’ sloeg de
ingesteldheid plots om en begonnen ze te vechten voor iedere bal wat al snel zijn vruchten
afwierp. Toen Siebe zich kon doorzetten, zag hij Lars vrijstaan aan de 2de paal en de pas
kwam er, Lars moest maar intikken.... Oef de eerredder. Maar onze jongens bleven vechten
voor de bal en toen Matiss zich doorzette probeerde hij iets te zelfzuchtig een doelpunt te
scoren, een geluk dat de doelman van Eendracht Aalst de bal niet kon klemmen en hem in de
voeten van Robbe duwde. Deze had maar in te tikken, de aansluitingstreffer was een feit. En
op slag van rust werd het zelfs nog 3 – 3 toen Luca Matiss bediende en deze niet aarzelde om
de 3 – 3 ruststand op het bord te zetten.
TWEEDE HELFT : 7 – 3
De 2de helft werd aangevat zoals we de 1ste helft hadden afgerond met veel inzet. Wij kregen
dan ook veel meer vat op het spel en konden meerdere kansen afdwingen, spijtig dat onze
jongens telkenmale de vrijstaande medespeler niet zagen waardoor kans na kans werd
gemist. De wedstrijd was bijna ten einde toen Eendracht Aalst er toch nog eens gevaarlijk kon
uitkomen en zij speelden wel samen voetbal waardoor doelman Arthur zich in de laatste 5’
nog 4 maal moest gewonnen geven. Eindstand 7 – 3.
Onze jongens hebben vandaag hun best gedaan, maar met een beetje meer groepsgevoel en
samenspel had het hier een nog véél mooiere wedstrijd kunnen zijn en we hebben reeds
meerdere malen gezien dat ze het kunnen als ze willen.
Hopelijk kunnen volgende week nog eens spelen met ons volledig ploegje.
VERSLAGGEVER:

Christophe Vastesaeger

