Verslag Preminiemen U11 Antonia Cup – K. Antonia FC
Door Stefan Vermeiren
Op zaterdagnamiddag 19 augustus vond het tornooi Antonia Cup plaats voor
de kersverse U11-jongens.
De ingeschreven ploegen waren KFC Sint-Lenaarts, Sint-Job, Broechem,
Merksplas en KFC Antonia.
De thuisploeg had om onbekende reden forfait gegeven. In wedstrijdjes van 15
minuten moest het verschil gemaakt worden.
Onze eerste tegenstander was KFC Sint-job. In het begin van de wedstrijd
vergaten we talrijke kansen af te maken. Maar met een 1 -0 en niet veel later
een 2-0 voorsprong hadden we toch de wedstrijd onder controle.
Kort voor het einde werd de aansluitingstreffer nog gemaakt. Maar dit mocht
niet meer baten.
De tweede wedstrijd werd gespeeld teen Merksplas. De kansen werden deze
keer wel afgemaakt tegen een betere tegenstander dan de eerste wedstrijd.
De keeper hield ook de nul op heet bord. Waardoor deze wedstrijd met 2 - 0
werd gewonnen.
Onze laatste wedstrijd was tegen Broechem. Heel snel in de wedstrijd stonden
we twee doelpunten voor. We konden onze voorsprong nog uitdiepen tot drie.
Broechem kon 1 keer tegen scoren.
Door het forfait van Antonia werden er in de poule van 4 plaatsen toegekend
aan de ploegen. Met uiteraard drie gewonnen matchen stonden we bovenaan
de lijst te pronken. De finalewedstrijd moest gespeeld worden tegen
Merksplas. Nummer twee van de poule.
De tegenstander greep de herkansing met beide handen aan. Met veel
gretigheid begonnen zij de wedstrijd. Echter veel gevaar leverde dat niet op.
En eens het voetballend vermogen van onze ploeg boven kon drijven, werd de
tegenstand bij de keel gegrepen met mooie doelpunten tot gevolg. Eens de
machine helemaal draait, blijven ze op hun elan voetballen. En maken zij de
finalewedstrijd af met een klinkende 4 - 0 overwinning.
Dikke proficiat aan de jongens en de trainers van de U11. Ze zijn het
voetbalseizoen begonnen zoals ze vorig jaar geëindigd zijn. Met veel inzet,
talent, samenspel en heel veel kameraadschap. Dat belooft een mooi
voetbalseizoen te worden.

