WEDSTRIJDVERSLAG U10 VK Liedekerke – Olsa Brakel
Datum : 26 augustus 2009
Categorie : U10
Een paar dagen voor de start van de competitie stond nog een oefenwedstrijd tegen VK
Liedekerke op de planning.
Voor deze wedstrijd kon de trainer beroep doen op volgende spelers: Bocksoen Sari,
Derweduwen Mathias, Gabriëls Tim, Miserez Thomas, Roelandt Leander, Roskam Aron,
Seghers Joren, Soetens Michiel, Van De Perre Lars en Vanden Daele Jasper.
EERSTE HELFT
Van bij de start namen de Brakelse spelertjes de match in handen. Dit resulteerde in enkele
kleine kansjes maar we konden niet scoren in de beginfase.
Bij de eerste tegenaanval van Liedekerke was het wel raak. Een onverdiende achterstand op
dat moment, maar gelukkig had de Olsa-jeugd een goede reactie. Een paar minuten later
maakte Mathias een mooie actie op links en via Aron kwam de bal terecht bij Tim. Die aarzelde
niet en schoot de gelijkmaker binnen in de korte hoek.
Het eerste doelpunt had de ban gebroken: Lars nam een voorzet van Tim in één keer op de
slof en zette zo de 1-2 op het bord.
De 1-3 was een kopie van het vorige doelpunt, nu was Thomas na een fantastische ren de
aangever en Aron de afwerker.
Olsa had de match nu volledig in handen en de bal bleef goed binnen de ploeg.
Een paar minuten voor rust behield Aron het overzicht en speelde Tim vrij op de rechterflank.
De 1-4 werd door Tim beheerst onder de doelman geschoven.
Op slag van rust kon Liedekerke nog eens tegen scoren zodat we met 2-4 konden gaan rusten.
TWEEDE HELFT
De tweede helft begon heel evenwichtig met veel middenveldspel. De thuisploeg had dan wat
pech: op een paar minuten tijd zagen ze twee afstandschoten uiteenspatten op het doelhout.
Olsa nam de match dan weer over en op voorzet van Lars kon Thomas de thuisdoelman
tegenvoets nemen en de 2-5 scoren.
Michiel was in de rust Sari komen vervangen als Olsa-keeper. Bij een mislukte uitgooi van
Michiel kwam de bal terecht in de voeten van de Liedekerke-aanvaller en die scoorde met een
hard schot van dichtbij.
Michiel was wat aangeslagen maar zette zijn foutje direct recht met een mooie save op een
strak schot uit de tweede lijn.
Leander werd door de trainer de laatste 5 minuten van de match in de spits geposteerd. Dat
had direct resultaat want na goed druk zetten van Leander belandde de bal bij Aron die de 3-6
niet liet liggen.
Vlak voor affluiten had Thomas nog een mooie actie in petto. Via Aron kwam de bal bij Leander
die de eindstand van 3-7 op het bord zette.
Een verdiende overwinning die het beste laat verhopen voor de competitie die volgend
weekend begint.
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