Verslag Preminiemen U10 Sint-Lenaarts wint "meitornooi” Loenhout SK
Door Stefan Vermeiren
De competitiewedstrijden in de jeugdreeksen zijn sinds einde april
afgelopen. Maar de jonge voetbalhelden blijven verder trainen op hun
elan. Een aantal pittige vriendschappelijke wedstrijden werden winnend
afgewerkt tegen o.m. Hoogstraten en Heibos.
Na winst op hun eigen paastornooi en een vijfde plaats (van de 12
ploegen) op het tornooi van Sint Job van vorige week - waarbij ze in de
poulewedstrijden nipt het onderspit moesten delven tegen de latere
winnaar van het tornooi Zwarte Leeuw (verlies 2-1) en zo moesten
spelen voor de plaatsen 5 t.e.m. 8 - stond zaterdag 6 mei het volgende
tornooi op het programma.
Loenhout SK organiseert traditiegetrouw een voetbaltornooi in de maand
mei en de winnaar van vorige editie ontbrak ook dit jaar niet op de
deelnemerslijst. Met een gezonde mix van apen- en berenploeg werd een
ploeg afgevaardigd om aan het tornooi deel te nemen. Onze jongens
werden ondergebracht in poule B samen met Loenhout B, Kalmthout en
Oostmalle. In poule A werd Donk, Loenhout A, Zwarte Leeuw en
Merksplas ondergebracht. In de poulewedstrijden moesten de ploegen
elkaar bekampen in wedstrijden van 15 minuten.
In de eerste wedstrijd werd het opgenomen tegen Kalmthout waarbij
Sint Lenaarts de wedstrijd won met 2-0. In de volgende wedstrijd (die
live werd gevolgd door de verslaggever vanaf een 2-0 voorsprong) was
Loenhout B een maatje te klein voor een sterk georganiseerd 11-tal. De
keeper van dienst moest nauwelijks tussenbeide komen. Op een mum
van tijd werd een 8-0 voorsprong bij elkaar gevoetbald. Stiekem werd
gedacht om eerste te eindigen in de poule, zodat voor de de
eindoverwinning kon gespeeld worden. Maar dan moest er nog eerst
gewonnen worden van Oostmalle. Oostmalle was duidelijk een sterkere
ploeg dan Loenhout B en Witse D. kon met twee tijgersprongen de bal
uit het doel houden. Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen met 2-1.
Finaleplaats verzekerd.
Tijdens de pauze werd er nagedacht over de strategie voor de finale die
zou moeten opgenomen worden tegen Loenhout A - de winnaar van
poule A. Maar uiteindelijk was er maar één tactiek. Winnen! Loenhout A
begon snedig aan de wedstrijd en met een paar uitstekende
tussenkomsten kon keeper Axl V. zijn netten clean houden. Maar

Loenhout A bleef de wedstrijd in handen houden. De verdediging liet
gaten vallen. De keeper kwam uit, maar werd ook uitgespeeld door de
Loenhoutse aanvalsspirit. 1-0 voor Loenhout. Niet veel later werd een
aanval opgezet en met een afgemeten pas werd Senne VH bereikt die de
bal perfect en met volle kracht richting doel trapte. De bal belandde
keihard op de paal. De tijd speelde in ons nadeel. De achterstand
wegwerken leek op een gegeven moment een onmogelijke opdracht. Uit
frustratie werd de bal hard weggetrapt richting tribune. Spelers en
supporters geloofden er niet meer in. Gelukkig duurde de finalewedstrijd
20 minuten en Maxime V. trapte de bal van ver hard richting doel. We
konden het even niet geloven, maar de bal deed de netten trillen. Trainer
en spelers van Loenhout begonnen eveneens de bibberen en we namen
de eindfase van de wedstrijd in handen. Scoren konden we echter niet
meer en bij het fluitsignaal stonden de bordjes in evenwicht. 1 - 1. Het
tornooi zou beslecht worden met een penaltyreeks van 5.
Loenhout moest als eerste aan de bak. Penalty 1 en 2 werden gestopt
door de keeper. Penalty 3 en 4 werden binnengetrapt. De laatste penalty
was niet binnen het doelkader. 2 strafschoppen op 5 was een zeer goede
uitgangspositie. De beker was binnen handbereik. De jongens begonnen
uitstekend aan de reeks. De eerste twee werden binnengetrapt. Nog één
doelpunt zou volstaan en met nog 3 strafschoppen mocht en kon dit niet
meer mislopen. Nummer 3 was rakelings over en nummer 4 scheerde de
deklat. Het werd toch nog een ware thriller die de supportersharten deed
bonken. En dit wellicht aan beide zijden. Silvan B. moest de beslissende
trap nemen. Deze werd onhoudbaar in de winkelhaak getrapt. De
overwinning werd luidkeels gevierd. De hartslag kon terug zakken naar
normaal niveau.
Proficiat aan al de jongens!!!

