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Door Stefan Vermeiren

Het wordt stilaan een traditie om tijdens de kerstvakantie deel te nemen aan het
boardingtornooi van Essen. Reeds voor de vierde keer werd een ploeg ingeschreven
die met ambitie aan de start mocht komen. In vorige edities konden ze telkens strijden
in de finaleplaatsen voor plaatsen 1 t.e.m. 4. Bij de editie van 2014/2015 (U8) konden
ze trouwens het hoogste schavotje beklimmen. Voor de eerste keer werd dit jaar met 2
ploegen ingeschreven.

Beide ploegen werden onderverdeeld in een afzonderlijke poule met 5 tegenstanders.
In de poulewedstrijden wordt gestreden voor de finaleplaatsen waarbij ranking 1 en 2
recht geeft op een halve finale en eventueel de finale.

Sint-Lenaarts begon wervelend aan zijn eerste poulewedstrijd tegen Brecht. In de
aanvang van de wedstrijd was het moeilijk om de opening te vinden. Maar vanaf het
moment dat de openingsgoal viel, begon de machine te draaien. Brecht maakte nog
de aansluitingstreffer (1-3), maar vanaf dan werd het voetbal flitsend en werd de
tegenstand overklast met 5 doelpunten in evenveel minuten. Eindstand 1-8.
Sint Job was de volgende tegenstander. Na een aantal keer hard op de deklat geknald
te hebben, konden ze met combinatievoetbal de score openen. Niet veel later werd de
score verdubbeld. Er werden weinig kansen gecreëerd door de tegenstander. De 2-0
was ruim voldoende om de wedstrijd te winnen tegen deze meer dan behoorlijke
tegenstander.

In de derde wedstrijd moesten we het opnemen tegen rivaal Loenhout (winnaar editie
2013/2014 – U7). We kregen snel 3 keer het deksel op de neus door
concentratieverlies en een mindere organisatie in de achterste linies. De verdediging
en de keeper stonden erbij en keken er naar. Ook aanvallend was het minder dan de
vorige wedstrijden. De aansluitingstreffer kon nog wel gescoord worden. Maar verder
dan 1 - 3 kwamen ze niet. Het positieve wat we konden onthouden is dat Loenhout
ook een steekje had laten vallen tegen ZVC Proost Lier - onze volgende tegenstander.
ZVC Proost Lier (ZVC staat voor zaalvoetbalclub) kwam snel 0 - 2 op voorsprong.
Onze jongens zette hoog (te hoog?) druk waarbij ze twee maal op een snelle counter
stuitte. De spits van Lier kwam tot 2x toe oog in oog met de keeper te staan, waarbij
de aanvaller 2 keer zeer beheerst afwerkte. Verder dan een paar ongevaarlijke
afstandschoten kwamen ze niet meer. Wij konden nog 1 keer tegen scoren en verloren
hierdoor met het kleinste verschil. 

Door de 2 nederlagen op rij lag de overwinning in de poule buiten bereik. Een tweede
plaats dat nog recht gaf op kwalificatie voor plaatsen 1 t.e.m. 4 behoorde nog binnen
de mogelijkheden. Al lag het lot niet meer in eigen handen. Allereerst moesten we



zelf winnen tegen Heibos (groen). Om ons te plaatsen moest ZVC winnen tegen Sint
Job. De jongens vonden de combinatie terug in hun wedstrijd tegen Heibos en
versierden de ene kans na de andere. Waardoor er snel een 4 - 0 voorsprong bij elkaar
werd gespeeld. Daarna kwamen ze niet meer in moeilijkheden en konden ze de
wedstrijd uit voetballen met een 6 - 1 overwinning. 

De laatste poulewedstrijd werd deze tussen ZVC Proost Lier tegen Sint Job. Voor ons
zoals gezegd een belangrijke wedstrijd. Want als Sint Job hier een punt kon
sprokkelen tegen het reeds geplaatste Lier was dit voldoende voor een finaleplaats.
Supporteren voor een tegenstander blijft een raar gegeven. En het zag er naar uit dat
Sint Job in zijn missie zou slagen. Totdat voor ons de verlossende goal viel gevolgd
door het verlossende fluitsignaal.

De eerste doelstelling was geslaagd met een tweede plaats in de poule. 3 ploegen
hadden 2 verloren wedstrijden op hun conto. Maar met een overduidelijk beter
doelpuntensaldo (zowel in gemaakte goals als in mindere tegengoals) werd de
kwalificatie niet onverdiend behaald. 2 pittige wedstrijden stonden op het
programma. In de halve finale moesten we het opnemen tegen Wuustwezel - de
nummer 1 van poule B. Behalve een brilscore tegen Heibos (Paars) hadden zij hun
wedstrijden met veel overtuiging gewonnen. De wedstrijd kende een spannend
verloop. De jongens hadden de instructies van hun trainers goed opgevolgd.
Aanvallend ingesteld zonder de organisatie in de achterste linies te verliezen, zodat er
niet op een counter kon worden gelopen. De klasse uit de eerste wedstrijden kwam
terug boven en de tegenstander werd vastgezet op hun speelhelft. Het overwicht
zorgde ook voor een 0 - 1 voorsprong waarbij de wedstrijd volledig openbrak. Hard
bikkelend aan de boardings knokten ze zich vooruit in de wedstrijd en met een
tweede goal werd de tegenstander knock-out geslagen. 

In de finale moesten we het opnemen tegen Heibos (Paars) die in vorige edities ook
steeds goed bleek te zijn voor de finaleronde. Vrij snel kwamen we 3 - 0 op
voorsprong. We waren veruit de betere ploeg en bleven goed georganiseerd. Dat het
spannend bleef tot de laatste minuut kwam door de aansluitingstreffer. Niet veel later
werd de bal nog bijna in eigen doel gedevieerd, maar een reflex van de keeper
voorkwam een thrillerslot. Bij 3 -1 weerklonk het eindsignaal door de luidsprekers en
in een nanoreflex werd de bal door een van onze spelers in zijn handen genomen.
Game over zal hij gedacht hebben. 

Voetballend de beste ploeg van het tornooi en dus een welverdiende overwinnaar van
het tornooi.

De tweede ploeg van Sint Lenaarts behaalde een 10 plaats met een overwinning en
een gelijkspel in hun poulewedstrijden. De verloren wedstrijden waren vaak heel erg
close. Tegen de latere finalist kwamen ze netjes op voorsprong om op het einde maar
juist het onderspit te delven (1-3 in het voordeel van Heibos paars). Ze vochten als
leeuwen waarbij de eerste finalewedstrijd met 5 -1 tegen Brecht werd gewonnen. De



wedstrijd voor plaats 9 of 10 werd bijzonder nipt verloren (2-1) tegen Gooreind.
Nochtans konden ze tegen deze tegenstander verdiend winnen in het poulewedstrijd
(0-1). Met een enorm groeipontentieel wordt het een geduchte tegenstander voor de
winnaar van het tornooi. Zeker weten.

Met dank aan de trainers, ouders, spelers en supporters.
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