WEDSTRIJDVERSLAG oefenwedstrijd Olsa Brakel – SK Ronse

Datum : 22 augustus 2009
Categorie : U10
Uitslag : 2 - 2
Deze wedstrijd vond plaats op het terrein van Nokere-Kruishoutem. De tegenstander was de
nationale duiveltjesploeg U9 van tweedeklasser SK Ronse.
Voor deze wedstrijd kon de trainer beroep doen op volgende spelers: Bocksoen Sari, Gabriels
Xander, Gabriëls Tim, Hanssens Dylen, Roelandt Leander, Seghers Joren, Soetens Michiel en
Vanden Daele Jasper.
EERSTE HELFT
De jonge spelertjes van SK Ronse namen van bij de aftrap het initiatief. Langzamerhand
konden we het evenwicht herstellen, hoewel we problemen bleven hebben bij de omschakeling
van de verdediging naar de aanval.
De spelertjes van Ronse waren dan wel een jaartje jonger, maar aan de hardheid van hun spel
was dat niet te merken. Verschillende keren werd er nagetrapt zonder dat de scheidsrechter
daar graten in zag.
Toen Tim alleen op weg was naar doel werd hij foutief gestopt door de doelman van Ronse
maar ook daar reageerde de scheidsrechter niet op.
Bij de tegenaanval kwamen we goed weg, de bal belandde op de paal en Xander kon de bal
ontzetten.
De volgende aanval van Ronse was wel raak en dan nog met een wonderbaar doelpunt. Van
aan de cornervlag kon de tegenstander scoren met een magistrale trap.
In de laatste minuten van de eerste helft bleef Ronse drukken maar onze keeper, Michiel, was
alert en zorgde ervoor dat we konden rusten met 0-1 op het scorebord.

TWEEDE HELFT
Ook in de tweede helft schoot Ronse het felst uit de startblokken. Een eerste kans ging nog ver
naast, maar de tweede aanval eindigde met een pegel op de deklat. Ook nu weer konden we
na enkele minuten het evenwicht herstellen en zelf enkele kansen versieren. We hadden geen
geluk bij de afwerking toen Tim een bal net aan de verkeerde kant van de paal buiten plaatste.
Ondertussen waren we wel druk bezig hoekschoppen aan het verzamelen. Op één van die
corners kreeg Ronse de bal niet weggewerkt en in het geharrewar kon Jasper (met de hulp van
de doelman van Ronse) de bal over de lijn werken.
De gelijkmaker stond op het bord, maar lang konden we daar niet van genieten. Bij de
volgende aanval van Ronse stonden we alweer op achterstand.
De Brakelse jeugd legde zich echter niet neer bij dit dreigend verlies en we drukten Ronse nu
terug tot tegen zijn eigen doel. In eerste instantie misten we de kansen, maar in de laatste
minuut kon Leander doorgaan en hij zette met een droge knal de 2-2 eindstand op het bord.
Verdiend gelijkspel na een (iets te) harde wedstrijd.
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