OLSA Brakel (U8B) – OLSA Brakel (U8A)

8-7

Voor deze OLSA derby kon trainer Steve (U8B) rekenen op z’n vaste kern van 6 : Quinten,
Elias, Gill, Lars, Branko en Yentel.
Trainer Jo (U8A) had op zijn beurt 5 spelers ter beschikking : Maxime, Michiel, Mats, Jonas
en Julien.
Naar dit top duel tussen de duiveltjes U8 werd reeds lang uitgekeken. De supporters waren dan
ook talrijk aanwezig, en reeds van voor aanvang werd druk gespeculeerd welk team dit duel nu
wel zou gaan winnen. De spelertjes lieten dit alles echter aan zich voorbijgaan, en vatten hun
opwarming geconcentreerd aan.
Na het officiële gedeelte met het nemen van de groepsfoto’s, bij een aangenaam lente
zonnetje en op een grasmat voorzien van nogal wat ochtenddauw, werd de wedstrijd onder
leiding van interim scheids Marc op gang getrapt.
Reeds van bij aanvang was het duidelijk dat beide ploegen sterk gemotiveerd op het plein
stonden, wat erg gesmaakt werd door de aanwezige horde supporters.
Reeds in de 2de minuut werd de score geopend door Elias die wist door te breken op links en
de 1/0 voorbij Maxime wist te schuiven. Er werd goed heen en weer gevoetbald. In de 4de
minuut wisten de B’s een hoekschop af te dwingen. Lars die deze voor z’n rekening nam,
trapte deze kort voor de 1ste paal, alwaar de bal afgeweken op de rug van Mats ongelukkig in
doel belande. 2/0 op den tableau. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Echter in de 9de
minuut wist alweer Elias na mooi samenspel de A verdediging uit te spelen, de 3/0 was een
feit ! Het leek wel allemaal mee te zitten voor de B’s vandaag, maar dit was zonder spits
Julien gerekend, die in de 12de minuut op een even mooie manier de B verdediging wist te
verschalken en de 3/1 hard in de netten van Quinten wist te knallen. Het spel werd nu sterk
bevochten. Enkele harde duels en wat trek en duwwerk later, was het Yentel die een
terugspeelbal vanuit het midden via een hoge lob over de keeper in doel werkte, 4/1 op slag
van de 15de minuut. De A’s waren nu sportief geprikkeld en besloten ten aanval te trekken om
het evenwicht te herstellen. Julien wist de druk op te voeren, en door ietwat te veel
individueel werk van de B verdediger - met balverlies tot gevolg - de kans te benutten om de
4/2 loeihard in doel te werken omstreeks de 17de minuut. Hierop reageerden de B’s
onmiddellijk door de goed vrijgelopen Yentel aan te spelen die de stand op zijn beurt op 5/2
bracht (18de minuut). Het moment van de A’s was nu aangebroken ! In de 19de en 20ste minuut
was het alweer Julien die eerst na een mooi geplaatste bal in de winkelhaak en nadien het
uitspelen van de verdediging de stand corrigeerde naar 5/4. Met de rust in het zicht
demonstreerde Mats op zijn beurt enkele mooie bewegingen, en wist alzo voorbij de flank en
nadien de verdediging van de B’s te wandelen en ook zijn duit in het netje te doen in de 22ste
minuut. Bij een 5/5 tussenstand en een mooie match tot dusver, mochten de spelertjes even
genieten van een welgekomen rustpauze.
Dit beloofde voor de 2de helft.
Tijdens de pauze werd de kans genomen om beide keepers te wisselen voor een veldspeler om
zodoende ook voor hen een spelmoment te creëren. Quinten werd gewisseld met Branko
dewelke licht geblesseerd aan de linker dij na een iets te sportieve week moeilijkheden
ondervond bij het doortrappen. Maxime werd op zijn beurt gewisseld met Julien die reeds zijn
duit voor z’n ploeg in het netje had gedaan.
De A’s vlogen er bij de aftrap onmiddellijk in, waarbij een mooi aangespeelde Jonas de 5/6
scoorde nog voor de 1ste minuut verstreken was. In het daaropvolgende kwartier ging het hard
tegen hard waarbij enkele minder koosjere interventies dienden gefloten te worden. De bal

werd goed rond gespeeld, met bij wijlen zeer mooi groepswerk, maar geen van beide ploegen
wist tot scoren te komen. In de 16de minuut lukte het Elias dan toch, 6/6. In de 19de minuut,
opnieuw op hoekschop, wisten de B’s terug een puntje uit te lopen tot 7/6 - na een slecht
weggekopte bal belandde deze in eigen netten - keeper Julien was opnieuw verslagen ! Mats
wou echter niet opgeven en zorgde in de daaropvolgende minuut alweer voor de gelijkmaker
7/7, en dit na nogal wat gestuntel bij de verdediging in het strafschopgebied. Met het einde
van de partij in zicht en duidelijk aan elkaar gewaagde ploegen was het uiteindelijk Yentel die
de match beslechtte in het voordeel van de B’s. Z’n bal rolde net over de doellijn en 8/7 kwam
op het scorebord te staan.
De trainers en supporters dankten hun spelertjes voor dit sportieve duel. Er werd mooi voetbal
gebracht en vooral met veel inzet en overgave samengespeeld. Het weze duidelijk dat er bij
deze, een evenwicht bestaat tussen de ploegen duiveltjes U8 van beide trainers Jo en Steve.
Een tevreden supportersbende ging samen met de intussen reeds gewassen spelertjes klinken
op deze mooie prestatie.

