WEDSTRIJDVERSLAG U8B

Datum : 24/04/2010
Categorie : U8 B
Tegenstander : Overboelare
Locatie : Overboelare
Eindscore : 9-13
EERSTE HELFT
Voor deze laatste zonnige competitiewedstrijd kan trainer Steve rekenen op volgende spelers:
Siebe, Branko , Lars, Gill, Quinten, Elias en Yentel.
Al vrij snel blijkt de scheids streng maar rechtvaardig.
Het is Overboelare dat als eerste de brilscore wijzigt naar 1-0 in de 4’. Het spel wisselt continu
van kant. Branko stampt de bal net naast doel. Quinten redt ons van 2 tegendoelpunten. In de
7’ zorgt Siebe voor de gelijkmaker. Lars is wakker en verdedigt achteraan sterk. Maar de
hoekschop van Overboelare resulteert in een goal wat de stand op 2-1 brengt. Elias maakt een
schitterende keuze middendoor naar Siebe, die vervolgens scoort (2-2). Siebe kan opnieuw
scoren na een spannend duel (2-3). Een vrije trap voor Overboelare komt hard aan op het
hoofd van Elias, Quinten redt vervolgens. Een volgende hoekschop voor Overboelare resulteert
voor de tweede keer op rij in een doelpunt (3-3). In de 16’ redt Quinten ons van achterstand,
maar even later laat hij, door te weinig concentratie, de 4e bal binnen !
Een hoekschop voor Brakel wordt door Elias met het hoofd binnengekopt. Gill vecht voor de bal
en herovert hem waardoor Lars kan afwerken (4-5).
Zo blijft de stand gelijk opgaan. Overboelare scoort (5-5), Quinten redt, Elias probeert de bal
binnen te houden, Siebe shot ver naast en dan scoort Elias (5-6). Lars blijft mooi verdedigen
en Gill redt ons van een zoveelste hoekschop.
TWEEDE HELFT:
Quinten wisselt de handschoenen en Gill komt in doel te staan. Gill behoedt ons direct van de
gelijkmaker na een hoekschop voor Overboelare.
Een vrije trap voor Brakel en een hoekschop voor Overboelare verder, zorgt Overboelare weer
voor de gelijkmaker (6-6). Op voorzet van Siebe brengt Quinten ons opnieuw op voorsprong
(6-7). Elk nog een hoekschop en het samenspel van Branko naar Quinten en dan naar Lars
zorgt voor ons volgende doelpunt (6-8). Lars heeft de smaak te pakken en zorgt - door zijn
aanhoudende druk op de tegenstander - er voor dat Elias gemakkelijker kan scoren (6-9). Bij
een volgende vrijschop door Overboelare zorgt Branko ervoor dat de bal net naast gaat !
De spanning is te snijden. Het spel blijft gelijk opgaan van 7-9 naar 7-10 (Elias), 8-10, 9-10,
9-11 (Yentl), 9-12 (Siebe) om te eindigen op 9-13 (Siebe).
Zo’n match kan enkel tot stand komen door mooi samenspel, het constant doorschuiven van
de spelertjes zodat ze ook elk de kans krijgen aan te vallen en te verdedigen en om op deze
manier zoveel mogelijk te leren.
Verslaggever : Katie De Ruyver

