WEDSTRIJDVERSLAG U7
Datum : 27/03/2010
Categorie : duiveltjes U7A
Tegenstander : duiveltjes U7B
Locatie : OLSA Brakel

EERSTE HELFT
De wedstrijd tussen de U7 ploegjes begon vrij gelijk opgaand. Voor beide teams was het
zoeken naar een opening. Het waren de B’s die als eerste mochten juichen. Siebe kon zich vrij
makkelijk doorzetten en verschalkte doelman Xander Vandendaele een eerste maal. 1-0.
Kort daarna werd de scheve situatie rechtgezet door Jarne Vandevelde. Hij draaide weg van
zijn verdediger en tikte de 1-1 tegen de netten. Wat later kregen de A’s een hoekschop
toegekend. Xander Hubo bracht de bal voor doel en daar stond opnieuw Jarne Vandevelde die
de 1-2 binnentrapte. Het team van Filip stond zowaar op voorsprong.
Maar het mooie liedje duurde niet lang. Het was Arthur die met een knap schot de B’s weer
langszij bracht. 2-2. Bij het team van Filip zag men de bui al hangen. De druk die de B’s zetten
was niet tegen te houden. Het was Siebe die na een schitterende pas van Arthur de 3-2 maar
hoefde binnen te duwen. Vanaf dan liepen de A’s constant achter de feiten aan. Ze konden wel
nog wat halve kansen creëren. Er was duidelijk een gebrek aan inzet of vertrouwen bij
sommige spelers. Vervolgens was het De Zutter junior die zijn duivels nog eens ontbond en
met twee doelpunten op rij de ruststand op het bord zette: 5-2.
TWEEDE HELFT
De tweede helft was een kopie van de eerste. De B’s aan het commando en de A’s stonden er
bij en keken toe hoe Siebe met een schot uit de tweede lijn de 6-2 tegen de netten knalde.
Siebe had de weg naar het doel gevonden. Met een solo-actie bracht hij de B’s op een 7-2
voorsprong. Na wat geharrewar voor het doel van Xander Vandendaele stond Noah op de
juiste plek en pikte ook hij zijn doelpuntje mee. 8-2. En zo lieten de A’s zich gewillig naar de
slachtbank voeren. De 9-2 kwam van Lennert en ook Siebes honger was nog niet gestild.
Siebe prikte er nog twee tegen de netten en bracht de stand zo op 11-2. De 12-2 was een
toonbeeld van de ganse wedstrijd. De A’s willen het spel hervatten maar dit gebeurt echter
veel te traag en het is Lennert die als eerste bij de bal is en hem simpel binnen duwt. Het
laatste doelpunt van de wedstrijd was van Arthur. Arthur kreeg de bal voor doel maar Arthur
ging met een boog rond de verdediging en tikt dan met de buitenkant rechts binnen. Knap
staaltje voetbalvernuft!
Eindstand: 13-2.
Verslaggever : Hubo Kristof

