
Verslag Preminiemen U10 Sint-Lenaarts wint “mei-
tornooi” KFC Eendracht Zoersel

Door Stefan Vermeiren

Elk jaar in mei organiseert KFC Eendracht Zoersel een jeugdtornooi voor
U6 t.e.m. U13 op de terreinen van het Jef Mertensstadium. Iedereen die
hier aantreedt is onder de indruk van dit voetbalcomplex. Weinig
voetbalclubs uit de buurt kunnen hiermee concurreren.

Voor het allerlaatste tornooi van dit voetbalseizoen werd een eliteploeg
samengesteld die kon meestrijden voor de prijzen. Twaalf ploegen
hadden zich ingeschreven voor het u10-tornooi. Deze twaalf ploegen
werden onderverdeeld in 4 poules. KFC Sint-Lenaarts trof in de poule
Oelegem en Vlimmeren. 2 ploegen die we niet kenden van de competitie.
Dus werd het koffiedik kijken naar de sterkte van de tegenstanders. De
eerste wedstrijd moesten we het opnemen tegen Oelegem. Al snel bleek
dat deze tegenstander een maatje te klein was om ons te verontrusten.
Er werd ons weinig in de weg gelegd. Scoren ging vlot en de wedstrijd
werd gewonnen met een droge 6-0. Na deze wedstrijd moest Oelegem
het opnemen tegen Vlimmeren. Op basis van onze wedstrijd konden we
de kracht van onze tweede tegenstander inschatten. Al snel werd
duidelijk dat deze tegenstander nog minder in petto had. Al kwamen ze
wel in de match. Maar uiteindelijk won Oelegem de wedstrijd tegen
Vlimmeren. 

Vlimmeren bleek dus een hapklare brok te zijn en op een gezapig tempo
werd de bal rondgespeeld. De bijeengespeelde kansen werden
afgewerkt. Sint-Lenaarts bleef continu in balbezit. De bal werd
rondgetikt van verdediger over middenveld naar aanval en terug.
Barcelonagewijs werd er van flank gewisseld. De speaker kondigde het
einde van de eerste helft aan. De jongens wilden gaan rusten, maar de
scheidsrechter had de helft nog niet afgeblazen. Doorspelen en scoren
werd en aan de zijlijn geroepen. Een record aan baltoetsen werd dan
toch nog afgewerkt met een goal in "blessuretijd" van de eerste helft.
Het spelbeeld bleef ongewijzigd in de tweede helft. Onze jongens waren 
zichzelf in slaap aan het voetballen waardoor plots Vlimmeren kon 
tegenscoren. De wedstrijd werd wel gewonnen met 6-1.

Deze twee overwinningen gaven ons recht een halve finale. In de halve
finale moesten we tegen de thuisploeg aan de bak. Eerder dit seizoen
hadden we tijdens de competitie eens verloren. Aangezien we een
gunstige loting hadden in de poule bestond het gevaar erin om niet alert
genoeg te zijn voor de gevaren van deze geduchte tegenstander. In de



aanvangsfase kregen we onze kansen. Maar mede met goed werk van de
doelman bleven de bordjes ongewijzigd. Zoersel kwam ook gevaarlijk uit
de hoek. Een voorzet die net niet in het doel geschoven kon worden en
een goed schot die door Witse prachtig uit het doel werd geweerd door
een zweefduik. We scoorden nog in de eerste helft en konden de rust
ingaan met het kleinste verschil.  De tweede helft bracht minder kansen.
De wedstrijd bleef in evenwicht en dus ook spannend tot het laatste
fluitsignaal. De 1-0 bleek een zuinige zege maar goed voor een finale.

In de finale moesten de jongens het opnemen tegen Sint-Job die zijn
halve finale had gewonnen tegen Loenhout. Vrij snel kwamen we 2-0 op
voorsprong. En nog voor de rust konden we de voorsprong vergroten
naar 3-0. Met deze geruststellende score konden we het tornooi niet
meer verliezen. Slechts één keer kon Sint Job tegenscoren, terwijl wij
nog twee keer de netten troffen. Eindstand 5-1.
Een gemakkelijke zege in de finale. 

Spelers bedankten supporters. Supporters bedankten spelertjes en
trainers. KFC Sint Lenaarts werd als eindwinnaar van het tornooi
afgeroepen en kon de trofee in de lucht steken.

Met 4 tornooizeges van het seizoen kunnen we spreken vaneen geslaagd
seizoen.
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