WEDSTRIJDVERSLAG U7A
Datum : 13/03/2010
Categorie : duiveltjes U7A
Tegenstander : SV Geraardsbergen
Locatie : OLSA Brakel

EERSTE HELFT
OLSA-SV Geraardsbergen leek op papier een mooie affiche. Maar nog voor de aanvang van de
wedstrijd zat trainer Filip al met de handen in het haar. Maar liefst twee van zijn basisspelers
waren niet inzetbaar. Gelukkig kon Filip rekenen op de twee U6-jes Arthur en Viktor.
Van bij aanvang nam Geraardsbergen de wedstrijd in handen. OLSA werd op verdedigen
aangewezen. Al vlug werd de druk te groot en kon G’bergen de score openen: 0-1.
OLSA liet zich niet kennen en probeerde langszij te komen. Xander Hubo speelde voor de
gelegenheid als laatste man. Wanneer hij de bal kon onderscheppen, probeerde hij met lange
ballen de G’bergse defensie te omzeilen en zo Arthur of Viktor te bereiken. Het was vooral
Arthur die een toonbeeld was qua inzet. Spijtig dat hij telkens op snelheid werd geremonteerd.
Xander Vandendaele begon sterk aan de wedstrijd en verhinderde met enkele knappe
reddingen dat G’bergen verder uitliep. Toch bleek G’bergen collectief beter dan onze jongens.
OLSA was individueel goed maar het passenspel bleef ondermaats waardoor heel wat kansen
verloren gingen. G’bergen van zijn kant benutte de kansen die ze kregen waardoor OLSA met
de rust in zicht tegen een 0-6 achterstand aankeek.
TWEEDE HELFT
Tijdens de rust spelde Filip zijn spelers eens goed de les. En het wierp zijn vruchten af. Na
slecht uittrappen van de G’bergse keeper was Xander Hubo attent en knalde de 1-6 tegen de
netten. De 2-6 was een gelijkaardige fase. Opnieuw zat Xander vlugger op de bal dan zijn
tegenstrever en hij schoot de bal voorbij de keeper.
OLSA leek zich herpakt te hebben. Jarne beet zich vast in zijn tegenstander. Hij verloor er zelfs
twee tanden door.
OLSA zette G’bergen vast, maar kon niet verhinderen dat G’bergen toch nog een goaltje
meepikte. 2-7. Angel had na een voorzet van Xander de 3-7 aan de voet maar het lukte Angel
net niet om de bal in doel te tikken. Maar dan kwam Arthur toch eens alleen voor doel en hij
trapte beheerst binnen. Arthur werd beloond voor zijn inzet. 3-7. Viktor had het deze week
ietwat lastiger maar ook hij toonde af en toe zijn voetbaltalent.
De wedstrijd bleef maar op en neer gaan met twee ploegen die er vol voor gingen. Dit leidde
soms tot pittige duels.
De eindcijfers kwamen op het bord nadat Jarne met een knappe beweging zich voor doel
afzonderde en met een geplaatst balletje werd het 4-7.
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