OLSA Brakel (U8B) – Onkerzele
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Voor deze wedstrijd tegen VK Onkerzele had trainer Steve volgende spelertjes opgeroepen:
Quinten, Elias, Gill, Lars, Branko en Yentel.
Na een veel te lange winterstop, op uitzondering van één enkele wedstrijd na, keken onze
spelers uit naar de eerste wedstrijd van 2010.

Bij een miezerig weertje en winterse temperaturen mochten onze spelertjes de aftrap voor hun
rekening nemen. In de daaropvolgende minuten gingen onze jongens er dadelijk tegenaan. De
forcing die OLSA voerde resulteerde in 2 hoekschoppen en een 4 tal doelpogingen, maar
dankzij een wakkere doelman in het Onkerzeelse doel resulteerde dit echter niet in enig
doelpunt. Na een tiental minuten, hoofdzakelijk op de helft van Onkerzele gespeeld te hebben,
wist OLSA op voorsprong te komen dankzij een lullige own goal na inworp kortbij de
cornervlag; de 1-0 was een feit. Niet veel later trapte Elias op doel; de doelman van Onkerzele
kon eerst nog afweren, maar Branko wist in herneming de 2-0 op het scorebord te laten
noteren. In de 15de minuut kon Onkerzele tegenscoren, dit ondanks een mooie interventie van
OLSA doelman Quinten, maar de Onkerzeelse spits stond op de juiste plaats en werkte af in
doel 2-1. Het spel ging nu gelijk op, maar het was toch weer Onkerzele dat in de 20ste minuut
2-2 langszij kwam na een mooi geplaatste bal in de rechter benedenhoek. Bij deze gelijkstand
gingen beide ploegen de pauze in.
Het dient genoteerd dat de omschakeling van indoor (trainingen) naar outdoor wedstrijd
omstandigheden niet door alle spelers evengoed verteerd werd. Dit was overduidelijk
zichtbaar bij de mindere balcontroles, slechte terreinbezetting en gebrek aan samenspel op
cruciale momenten tijdens deze eerste wedstrijdhelft.
Tijdens de rust werd dit alles echter doorgesproken tussen trainer en spelers, en met
hernieuwde energie werd de 2de helft aangevangen.
Ondanks de coaching, lag een slechte balcontrole van OLSA verdediger -de bal gleed nl.
onder de voet door- aan de oorsprong van de 2-3, en dit reeds na 1 minuut. Onze jongens
waren nu op achtervolgen aangewezen ! In de 4de minuut stak Yentel de volledige lengte van
het veld over waarbij hij gezwind de Onkerzeelse verdediging voorbijging en besloot met een
mooi geplaatste bal in doel. De 3-3 was een feit. Het wedstrijdtempo werd nu opgevoerd,
waarbij beide ploegen streden voor wat ze waard waren, wat resulteerde in een spannende 2de
wedstrijdhelft. Dit was ook te merken aan het inlevingsvermogen van de supporters, wat in
nogal wat decibels weerklonk. In de 7de minuut werd een terugspeelbal van de Onkerzeelse
spits mooi opgevangen door z’n ploegmaat middenvelder dewelke de bal met een krachtige
lob net onder de lat, over onze doelman, in OLSA netten werkte. De 3-4 stond op het
scorebord. Nog geen 2 minuten later werd een open doelkans voor een leeg doel ei zo na
gemist, waardoor de 3-4 op het scorebord bleef. Uiteindelijk was het Gill die in de 12de
minuut ook zijn duit in het zakje deed en voor een 4-4 gelijkstand zorgde. Vanaf nu ging het
hard tegen hard. Beide ploegen creëerden nog kansen, maar kwamen niet meer tot scoren in
een fel bevochten 2dewedstrijdhelft.
Spelers en supporters konden deze einduitslag smaken en keerden dan ook voldaan huiswaarts
(of naar de kantine).
Laat dit alvast de start zijn van een succesvolle 2de seizoenshelft.

