WEDSTRIJDVERSLAG Olsa Brakel – KWIK Eine: 1-3

Datum : 12 september 2009
Categorie : U10
EERSTE HELFT
Na de klassieke studieronde nam Olsa de match in handen. Joran zorgde voor de eerste kans,
met een mooie individuele actie creëerde hij voldoende ruimte voor een schot maar hij besloot
net naast. Mathias en Branko zetten de volgende aanval op maar Branko besloot te zwak zodat
de bezoekende keeper de bal maar op te rapen had. Een paar minuten later stond Joran
alweer aan het kanon maar zijn schot werd gepareerd door de doelman. Na een tiental
minuten kwam Eine beter in de wedstrijd. Bij de eerste bezoekende aanval was het meteen
raak. Onze doelman, Michiel, kreeg de bal niet goed onder controle en de afvallende bal werd
hard binnen geschoten.
De reactie van Olsa liet niet op zich wachten. Mathias toonde zich zeer bedrijvig maar ook hij
kon de bezoekende doelman niet verslaan. De match leek af te stevenen op een 0-1 ruststand
maar een paar minuten voor het rustsignaal kon Eine nogmaals scoren met een strak schot net
naast de paal.
TWEEDE HELFT
De spelertjes van Olsa begonnen de tweede helft met nieuwe moed. Het begin van de tweede
helft was een kopie van de eerste helft. Olsa drukte Eine naar achter op zoek naar de
aansluitingstreffer. Na twee minuten kon Isaura de bal achteruit leggen tot bij Balder, en hij
besloot hoog in doel.
Nu de 1-2 op het bord stond, begon Olsa echt te geloven in zijn kansen en er volgde een ware
stormloop op het Einse doel.
De doelman van Eine pakte echter uit met een mooie reflex op een uithaal van Branko en
Joran kreeg de bal niet tussen de palen.
Eine kwam er niet echt meer uit maar Olsa kon de kansen niet afwerken. Vijf minuten voor tijd
leden we fataal balverlies in onze verdediging en onze tegenstander werkte wel zijn kansen af.
Met een hoog schot in doel stond het 1-3.
Olsa trok in de laatste minuten van de wedstrijd opnieuw naar voor, maar ook Isaura kon niet
scoren en Eine speelde de wedstrijd rustig uit.

Voor Olsa Brakel traden aan: Derweduwen Mathias, Fabre Balder, Gabriels Xander, Hanssens
Dylen, Maes Joran, Mincke Branko, Roelandt Leander, Seghers Joren, Soetens Michiel en Van
den Berghe Isaura.

Een goede wedstrijd van Olsa Brakel, maar we vonden vandaag echt de weg naar de netten
niet. Eine werkte zijn kansen veel beter af en is dus de logische winnaar.
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