WEDSTRIJDVERSLAG (Duiveltjes U8B)
DATUM:

06.03.2010 om 10:30

WEDSTRIJD:

Horebeke - Olsa Brakel

UITSLAG

6–4

EERSTE HELFT
Voor deze uitwedstrijd kon trainer Steve rekenen op zijn volledige kern , vandaag aangevuld
met Siebe Vastesaeger, een spelertje van de U7. De verslaggever had de eer om de tactische
besprekening van voor de wedstrijd te mogen meemaken waaruit bleek dat bij de vorige
wedstrijd de inzet van onze Olsa Duiveltjes een beetje zoek was, de jongens waren er echter
op gebrand om aan trainer Steve te tonen wat ze in hun mars hadden.
Na een stevige opwarming werd de wedstrijd op gang gefloten en begonnen beide ploegen vol
goede moed om de overwinning naar zich toe te trekken. Wat resulteerde in vooral
afwachtend voetbal met weinig uitgespeelde acties. Het was wachten tot de 5’ toen een
voorzet van Elias Wynant bij Siebe belandde , die in één tijd de bal op de slof nam, maar de
lokale doelman kon met een hele mooie redding deze doelpoging verijdelen. Maar dit was
slechts uitstel want toen Siebe goed druk zette op de lokale verdediger, hem in de fout lokte
en met een stifter de 0 – 1 voorsprong aanbood aan trainer Steve. Olsa putte duidelijk
vertrouwen uit dit doelpunt want op een mooie actie van Lars Walravens kon die Branko
Ternoot afzonderen op de rechterflank. Branko aarzelde niet en trok de bal voor doel waar
Yentel De Clercq perfect stond opgesteld om de 0 – 2 te scoren. Horebeke kreeg ook enkele
kansen, maar doelman Quinten Vinck stond steeds goed opgesteld om het gevaar te weren.
Maar dat ook Horebeke goed kan voetballen bewezen ze in de 15’ toen een prachtig getrapt
schot in de verste hoek verdween en de aansluitingstreffer was een feit. Onze jongens
mochten aftrappen en bij deze aanval kon Lars een slecht uitverdedigen van Horebeke
onderscheppen en rustig de 1 – 3 voorsprong binnentrappen. Het tempo was duidelijk
aanwezig in deze wedstrijd met veel wisselende kansen, maar het was Horebeke dat voor de
2de maal vandaag de aansluitingstreffer lukte. Net voor rust kreeg Gill De Coninck op pass van
Elias nog een reuze kans, maar besloot op de doelman zodat we met een klein verschil de rust
ingingen.
TWEEDE HELFT
Tijdens de pauze benadrukte trainer Steve nogmaals om verder geconcentreerd te spelen
maar nog maar net afgetrapt of Horebeke kon de bordjes in evenwicht brengen en nog géén
minuut later was het zelfs 4 – 3 voor Horebeke. Maar wie dacht dat de olsaboys aangeslagen
waren, had het mis want toen Elias een inworp tot bij Siebe gooide, zag deze Yentel mooi
vrijstaan op de rechterflank, met een mooi dieptepas bediende hij Yentel, die héél mooi zijn
flank afging en voortrok waar ondertussen Branko opdook en zo de 4 – 4 wist te scoren. Deze
evenwichtige wedstrijd werd vooral op het middenveld bevochten en het werd duidelijk dat de
ploeg die eerst een foutje zou maken wellicht de wedstrijd ging verliezen. Horebeke had zijn
aanvallende posities bekleed toen de Olsa Boys de bal konden heroveren, Gill nam de bal
mooi mee en ging gepast de lijn af, ondertussen was Branko met een mooie inspanning gaan
postvatten voor doel, maar Gill had Branko niet gezien en een Horebeeks been voorkwam dat
zijn schot richting doel ging. Toen onze jongens enkele minuten later de bal alweer konden
heroveren was het ditmaal Siebe die alleen op doel kon afgaan, Elias kwam ook aangelopen,
maar Siebe trachtte de doelman te omspelen, maar deze had nog een katte-sprong in zijn

lichaam waardoor hij de bal kon ontzetten naar een ploegmaat die direct oprukte naar het
Olsa doel. Horebeke kon deze overmacht aan spelers wel benutten en plots stond het 5 – 4 .
Dit hadden onze jongens echt niet verdiend, want ze speelden in de 2de helft goed voetbal en
waren minstens de evenknie van dit Horebeke. Onze jongens zetten nu alles op alles , terwijl
Horebeke op counter trachtte uit te breken kwam Yentel enkele malen gevat tussenbeide,
zodat we nog steeds mochten hopen op een rechtvaardig gelijkspel. Ook doelman Quinten
wist erger te voorkomen met enkele mooie reddingen. De wedstrijd ging naar zijn einde en
Horebeke kon nogmaals scoren op de counter waardoor de zege voor Olsa definitief verloren
was. Toch was het Elias die net voor affluiten alleen op doel mocht afgaan, maar blijkbaar was
driemaal scheepsrecht niet weggelegd voor Olsa vandaag, want alweer kon de lokale doelman
redden.
Zo zou deze wedstrijd op 6 – 4 eindigen. De jongens hebben zich vandaag hard ingezet, maar
je merkt dat enkele jongens in een vertrouwenscrisis vertoeven, want acties maken wordt
geschuwd terwijl ik van enkele jongens met zekerheid weet dat ze die individuele actie wel in
de voet hebben. Ik ben zeker dat dit ploegje volgende week er alles zal aan doen om trainer
Steve een mooie overwinning aan te bieden. Ik duim alvast...
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