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Door Stefan Vermeiren

Op zaterdag 26 augustus namen de U11 deel aan het tornooi van groot Brecht.
De wedstrijden vonden plaats op de terreinen van SK Brecht. In wedstrijden
van  een  half  uur  moest  het  verschil  gemaakt  worden.   Met  3  tornooi-
overwinningen op een rij waanden de spelers zich onoverwinnelijk.

In de eerste wedstrijd moesten de jongens het opnemen tegen KFC Sint-Job.
We  kwamen  al  vroeg  ongelukkig  op  achterstand.  De  bal  werd  door  de
verdediging in eigen doel gedevieerd.
Na een paar halve kansen werd de score wel in evenwicht gebracht en werd de
bal  hard  in  de  netten  gejaagd.  Ook  Sint-Job  maakte  een  eigen  doelpunt,
waardoor we met 2-1 voorkwamen. 
Deze  score  werd  verder  uitgediept  naar  3  -1.  Sint-Job  moest  een  tandje
bijsteken en deed dat ook. Terwijl een aanval van onze jongens in de mond
werd gesnoerd, counterde de tegenstander
zo hard dat de verdediging steken liet vallen. De aansluitingstreffer was een
feit.  Sint-Job kon niet veel later zelfs nog gelijk maken. Een spannend slot
maakte een einde aan de wedstrijd. 
Maar gescoord werd er niet meer. Een kleine tegenvaller voor onze jongens.
Ook bij de penaltyreeks kon Sint-Lenaarts niet echt een vuist maken en verloor
de reeks met het kleinste verschil. Zichtbare teleurstelling op de gezichten van
onze jongens.

KC Sint-Job moest het in zijn tweede wedstrijd opnemen teken SK Brecht. Een
evenwichtige match.  Brecht kwam in de tweede helft  op voorsprong.  Maar
weer slaagde Sint-Job er in om een gelijkspel
uit  de  brand  te  slepen.  Maar  door  dit  gelijke  spel  lag  de  weg  naar  de
eindoverwinning  open.  Winnen  was  de  opdracht.  De  kleine  kater  van  het
gelijkspel was duidelijk doorgespoeld. Het niveau was beter
dan de eerste  wedstrijd  en  de  wedstrijd  werd  in  handen genomen.  Met  2
doelpunten  hadden  ze  volledige  controle  over  de  wedstrijd.  Na  het  laatste
fluitsignaal zagen we zichtbare opluchting en blijdschap.
Ook de penaltyreeks werd beter getrapt en werd met overwicht gewonnen.

De trofee van groot Brecht kon in de lucht worden gestoken. 

Alweer een dikke proficiat aan de U11. Supporters en trainers worden echt wel
verwend met deze vierde tornooioverwinning op rij.


