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Categorie : duiveltjes U7A
Tegenstander : Boekel
Locatie : Boekel

EERSTE HELFT
Onze jongens moesten zaterdag Boekel partij geven. Op papier een te duchten tegenstander.
Dat bleek ook op het veld. Boekel zette onmiddellijk druk. OLSA kon de eerste aanvalsgolf van
Boekel nog afslaan. OLSA probeerde daarna wat vat te krijgen op de wedstrijd. Behalve wat
halve kansen, kon OLSA het team van Boekel niet in moeilijkheden brengen.
De druk van Boekel werd te groot en Boekel kwam met 0-1 voor. Onze jongens waren door dit
doelpunt wakker geschoten. De wedstrijd ging op en af. Bij aanvallen van Boekel konden ofwel
Yarne Vandewalle ofwel Xander Hubo het scoren beletten. OLSA van zijn kant rekende op
Jarne Vandevelde en Angel als aanvallers maar geen van beiden kon een kans verzilveren.
Toch kwamen we op gelijke hoogte. Jarne Vandevelde draaide weg van zijn verdediger en hij
bediende Viktor. Viktor nam iedereen te grazen en bracht OLSA op gelijke hoogte: 1-1. Het
leek een mooie partij te worden. Beide ploegen gingen voluit. Mooi combinatievoetbal werd
afgewisseld met knappe individuele acties.
Maar onze jongens hadden pech. Door enkele flaters achteraan stonden we plots 1-3 achter.
Bijna iedereen plooide zich dubbel om de achterstand ongedaan te maken. Xander Hubo werd
bij een aanval foutief gestopt. Bij die vrije trap gaf Yarne Vandewalle een tikje opzij en Xander
Hubo knalde van op vrij verre afstand de aansluitingstreffer binnen. 2-3. Met de rust in zicht
kon Boekel echter opnieuw uitlopen tot 2-4.
TWEEDE HELFT
OLSA begon de tweede helft vol goede moed. Een mooie actie was er van het duo Yarne
Vandewalle en Xander Hubo. Yarne ging door op rechts en Xander sneed achter zijn rug naar
binnen. Xander vroeg en kreeg ook de bal. De keeper van Boekel zat echter in de goede hoek.
Weg kans. Ook Viktor, nog altijd U6, speelde een dijk van een wedstrijd. Viktor viel echter qua
gestalte te licht uit. Maar Boekel had er wel z’n handen mee vol. Maar toen kwam de zwakte
van OLSA weer naar boven. De achterhoede mistastte zich tot tweemaal toe op een aanval van
Boekel, waaronder een hoekschopfase: 2-6.
Net voor afsluiten kan Xander Hubo met een boogbal nog milderen tot 3-6. Het probleem zat
duidelijk achteraan. Gebrek aan vertrouwen? Trainer Filip weet duidelijk waaraan hij moet
werken. Succes.
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