WEDSTRIJDVERSLAG FC Kerksken – Olsa Brakel: 5-3

Datum : 5 september 2009
Categorie : U10
EERSTE HELFT
De eerste minuut was nog niet voorbij en de 1-0 stond al op het bord. Kerksken ging door op
rechts en van aan de zijlijn werd de bal over onze doelvrouw binnen geschoten. De Olsa jeugd
was door deze treffer wat aangeslagen en de eerste minuten was Kerksken duidelijk baas over
de wedstrijd. Onze doelvrouw Sari had een paar knappe reddingen in petto en geleidelijk aan
kregen we iets meer grip op de wedstrijd. Lars kreeg een paar kansjes maar kon niet scoren.
Kerksken nam de wedstrijd weer in handen en na 10 minuten stond het 2-0.
Onze verdediging moest net iets teveel foutjes maken om de tegenstander af te houden en bij
één van die vrije trappen had Sari pech. De bal botste tegen de paal maar via het hoofd van
Sari (die naar de hoek gedoken was) werd het 3-0.
Niets lukte nog en we kregen de bal niet weg uit onze verdediging. De 4-0 was een
weggeefdoelpunt van ons en het werd nog 5-0 voor de rust via een mooi getrapte vrije trap.
De trainer had behoorlijk wat oplapwerk voor de boeg tijdens de rust.
TWEEDE HELFT
In de tweede helft stond er een ander Olsa Brakel tussen de lijnen. Duels werden nu wel
gewonnen en we drukten Kerksken naar achter. Isaura jaagde de 5-1 in het dak van het doel
na een assist van Tim.
Kerksken reageerde met een afstandsschot dat op de paal uiteen spatte. Een paar minuten
later kreeg Kerksken nog een kopkans maar Michiel, die Sari was komen vervangen in doel,
pakte uit met een knappe reflex.
De match was nu vrij evenwichtig. Maar toen Tim in de 11’ de bal kon ontfutselen van de
laatste man van Kerksken en de 5-2 naast de doelman binnenschoot, leken onze jongens er
pas echt in te geloven. Olsa nam de match nu resoluut in handen en de paar kansjes die
Kerksken nog kon versieren werden onschadelijk gemaakt door een secure Michiel. We kregen
nog verscheidene kansen via Isaura, Sari en Lars maar de bal wou er niet in. Vijf minuten voor
tijd brachten Joren en Mathias na een mooie actie over links de bal voor doel. Het schot van
Tim werd eerst nog afgeblokt maar het strakke schot van Leander in de herneming liet de
doelman van Kerksken kansloos.
Twee minuten voor tijd kregen we nog een kans op de 5-4, maar die werd gemist en Kerksken
kon zonder problemen de match uitspelen.
Een totale offday in de eerste helft. De tweede helft was gelukkig beter en mits wat meer
geluk bij de afwerking zat een gelijkspel er misschien wel nog in. Maar eerlijk is eerlijk, de
overwinning van Kerksen was meer dan verdiend na hun sterke eerste helft.
Voor Olsa Brakel traden aan: Bocksoen Sari, Derweduwen Mathias, Fabre Balder, Gabriëls Tim,
Hanssens Dylen, Maes Joran, Roelandt Leander, Seghers Joren, Soetens Michiel, Van De Perre
Lars en Van den Berghe Isaura.
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