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EERSTE HELFT
Voor de laatste competitiematch van het seizoen moest het team van trainer Filip op bezoek
bij de buren van Geraardsbergen. Onze jongens namen de wedstrijd onmiddellijk in handen en
gingen met vlot voetbal op zoek naar het openingsdoelpunt. Al vlug slaagde Jarne Vandevelde
erin met een knappe dieptepas naar Xander Hubo een opening te creëren. Xander aarzelde
niet en knalde de 0-1 tegen de netten.
Een gedroomde start. Helaas was de vreugde van korte duur. Al vlug slaagde G’bergen erin om
de bordjes in evenwicht te brengen: 1-1. OLSA bleef druk zetten. Een hard schot van Xander
H. belandde op de keeper maar Gilles was er als de kippen bij om alsnog de 1-2 binnen te
tikken. Bij deze fase moest de G’bergse goalie geblesseerd van het veld.
G’bergen trachtte toch in de wedstrijd te komen en ze doken af en toe gevaarlijk op voor het
doel van OLSA. Gelukkig kon Xander Vandendaele met enkele knappe reflexen zijn netten
proper houden. Na een uittrap van G’bergen knalde Xander H. van op de middellijn in één tijd
binnen: 1-3. Xander had de weg naar het doel duidelijk gevonden. Hij draaide weg van zijn
man en trapte de 1-4 in de verste hoek binnen.
Maar G’bergen bleef op zoek gaan naar dat 2de doelpunt, maar zowel Yarne Vandewalle als U6je Victor Browaeys stonden pal in de verdediging of aan de basis van een nieuwe aanval.
Met de rust in zicht nam Xander de bal aan met rechts en tikte de 1-5 met links binnen.

TWEEDE HELFT
Na de rust ging OLSA op zijn elan door. Een hoekschop van Gilles werd in het pak voor doel
gedropt en daar stond Yarne Vandewalle goed opgesteld om een afvallende bal binnen te
schieten 1-6. Onze jongens dachten dat de buit binnen was en lieten de teugels vieren.
G’bergen maakte gretig gebruik van het concentratieverlies van OLSA en ze kwamen terug tot
4-6.
Maar na een verre uittrap van Xander H. was Jarne Vandevelde als eerste bij de bal. Jarne
omspeelde de keeper en tikte de 4-7 binnen. OLSA hield het gaspedaal ingedrukt en met nog
twee doelpunten bracht Xander H. OLSA op een geruststellende voorsprong: 4-9.
Onze jongens dachten opnieuw dat de overwinning binnen was. G’bergen dacht er anders over
en slaagde er opnieuw in om terug in de wedstrijd te komen en met nog drie doelpunten de
eindstand op 7-9 te brengen.
Een verdiende overwinning en een mooie afsluiter van het seizoen. Langs deze weg zou ik alle
spelertjes en ook de trouwe aanhang willen bedanken voor dit mooie seizoen.
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