Verslag U11 - LAVA Cup Finales (21 mei 2018)
Op Pinkstermaandag gingen de LAVA CUP FINALES door op de terreinen van
voetbal Vlaanderen. De winnaars van de LAVA-RKB finales waren automatisch
geplaatst om hier aan deel te nemen. De cup overwinning in de LAVA-beker regio
Noorderkempen gaf ons een toegangsticket om aan deze finales deel te nemen.
De zes kampioenen van elk gewest werden ingedeeld in 2 poules van 3. Wij werden
onderverdeeld in Poule A samen met K. Schelle Sport en K. Lyra TSV. In de tweede
pot zaten SV Aartselaar, KVS Branst en K. Verbroedering Balen.
Plaats 1 in de poule gaf recht op de finale tegen de winnaar van poule B.
wedstrijden van 2 x 10 minuten moest het verschil gemaakt worden.

In

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Schelle.
Vrij snel kwamen wij op
voorsprong. Geruststellend was dit echter niet en we bleven op zoek gaan naar de
tweede goal. Zonder succes, want bij de rust stond het nog steeds 1 – 0. Ook na de
rust was de dreiging het grootst van onze kant. Het tweede doelpunt werd nog
gestuurd en met controle van de wedstrijd konden ze de eerste wedstrijd met winst
afsluiten.
De volgende tegenstander was Lyra. Deze tegenstander was van iets mindere
kwaliteit. Dit resulteerde ook in een 4 – 1 overwinning.
De winnaar van poule B was SV Aartselaar. De tegenstander die ons de das om
deed in de finale van het Antwerpse Gewest. De messen waren langs beide kanten
scherp gesneden. Trainers, spelers en supporters waren uit op een sportieve
revanche. De verloren finale lag nog gevoelig, ook al waren we verslagen door een
opeenstapeling van pech langs onze kant en een overdosis geluk langs de kant van
de tegenstander. Vrij vroeg in de wedstrijd kwamen we op een schitterende manier
op voorsprong. We konden deze score verdubbelen nog in de eerste helft. Puttend
uit het wedstrijdverloop van vorige keer, gaf de tegenstander na de rust niet op.
(Alweer) met een lange bal waarbij we onder de bal doorgaan, maakt Aartselaar de
aansluitingstreffer. Een thriller scenario zoals vorige keer werd het echter niet. Met
een prachtig doelpunt diep in de tweede helft was de cup final zo goed als zeker op
zak. Aartselaar maakte nog de aansluiting door een own goal met het hoofd op
hoekschop. Maar veel dreiging was er niet. De wedstrijd werd goed gecontroleerd
en gedisciplineerd uitgevoetbald. Het verlossende fluitsignaal de euforie. Sportieve
wraak genomen en het competitief voetbalseizoen 2017-2018 afgesloten op een
schitterende manier.
Gedurende heel het voetbaljaar werd er met enthousiasme getraind. Tijdens de
winter wordt er indoor doorgetraind.
Vriendschappelijke wedstrijden worden
regelmatig ingepland in de agenda. Dit harde werken loont in de competitie en in de
tornooien. Zowel de apen- als de berenploeg hebben een goede competitie achter
de rug. De Beren hebben leuke en leerzame tornooien gespeeld en als kers op de
taart oververdiend het eigen Paastornooi gewonnen.
De Apen hebben een
fantastisch parcours afgelegd in deze LAVA campagne. Elk jaar maken de ploegen

progressie. Ook al zijn er punten waar nog verder aan gewerkt moet blijven worden.
Binnen 2 weken kunnen wij – de ouders – nog napraten over dit seizoen op de
afsluitbarbeque. Onze jongens trainen nog heel even door tot aan deze afsluitdag.
Daarna krijgen ze een welverdiende vakantie. Volgend seizoen zijn we er hopelijk
terug met deze kleine verslagjes.
Dikke proficiat!

