
 

Geluk laat U11 in de steek in spannende finale 

Voorbije zaterdag 5 mei speelden onze U11 de finale van de LAVA Beker van het Antwerpse gewest. Ze 

trokken daarvoor naar het nieuwe sportcomplex Park Groot Schijn in Deurne om het op te nemen tegen 

de andere finalist SV Aartselaar. Het werd een ware thriller. 

Onze jongens begonnen sterk aan de wedstrijd en namen in de eerste helft de bovenhand van 

Aartselaar. Met een 3-1 voorsprong konden ze de rust ingaan. Het verschil had nog groter kunnen zijn 

met o.a. twee ballen op de lat en een poging die op het allerlaatste nippertje werd afgeblokt. Al moet 

gezegd dat ook Aartselaar zich niet onbetuigd liet en met een bal op de paal nog heel dicht bij een 

tweede doelpunt kwam. 

In het derde kwart kenden onze jongens een dipje en ze lieten hun tegenstanders terugkomen tot 3-3. 

Maar in het vierde kwart herpakten ze zich en kwamen terug op voorsprong, 4-3. Ook nu zat een grotere 

voorsprong er in, maar enkele pogingen met schoten net naast doel en een bal die van de lijn werd 

gehaald, hadden een beter lot verdiend. En dan, op enkele minuten van het einde, trapt een verdediger 

van Aartselaar vanop de eigen speelhelft de bal wild weg en gedragen door de wind valt deze net onder 

de lat in doel. Een ongelooflijke gelukstreffer, maar hij telt natuurlijk evenzeer. 4-4 en strafschoppen 

moesten de beslissing brengen. 

En opnieuw zat het niet mee. De eerste strafschop van onze jongens strandde op de binnenkant van de 

paal. Maar omdat ook Aartselaar miste, bleef het 0-0. De volgende 3 penalty's werden door beide 

ploegen allemaal benut zodat het 3-3 werd. De laatste strafschop werd door de keeper van Aartselaar 

tegen de paal geduwd en zo terug het veld in. Alweer pech, voor hetzelfde geld kaatst de bal het doel in. 

Aartselaar trapt de laatste penalty wel prima binnen en wordt daardoor winnaar van deze uiterst 

spannende finale. 

Onze jongens mogen echter met opgeheven hoofd terugblikken op hun prestaties. In de vorige rondes 

werden de provinciaal spelende ploegen van Sint-Job, Hoboken en 's Gravenwezel-Schilde opzij gezet en 

tegen Aartselaar bewezen ze opnieuw een waardig finalist te zijn. Een dikke proficiat aan alle spelers! 

Verdedigers, middenvelders, aanvallers en beide doelmannen, ze deden het allemaal prima, maar dat 

kleine tikkeltje geluk dat je in zo'n wedstrijden nodig hebt, ontbrak, en het lot koos deze keer de zijde 

van Aartselaar. 

Maar onze jongens krijgen nog een herkansing. Omdat onze U11 de sterkste ploeg uit de 

Noorderkempen is gebleken, mogen ze het op pinkstermaandag 21 mei in Wommelgem in de 

provinciale superfinale opnemen tegen de bekerwinnaars van de andere gewesten. Iedereen welkom 

om onze jongens te komen aanmoedigen! 

Hierbij ook nog enkele sfeerfoto's, met dank aan de organisatoren van LAVA gewest Antwerpen! 


