
Verslag Preminiemen U11 Wintertornooi Brasschaat

Door Stefan Vermeiren 

Vorig weekend vond in Brasschaat de derde editie plaats van het wintertornooi Frans
Van  Bergen  plaats.  Een  tornooi  in  een  winters  jasje  met  eetkraampjes,
jeneverstandje, verse soep en warme chocomelk. Niet minder dan 24 jeugdploegen
hadden zich voor het U11-tornooi ingeschreven. In wedstrijden van 15 minuten
moesten  de  ploegen  van  vijf  tegen  vijf  elkaar  bekampen  op  de  kleine
kunstgrasvelden. Op dit prestigieuze tornooi waren ploegen zoals Antwerp, Beerschot-
Wilrijk, KSK Lierse, Capellen en andere provinciale niveaus ingeschreven.

De eerste poulewedstrijd werd vrij vlot gewonnen met 6- 3 tegen SK Donk waarbij wel
twee  keer  op  achterstand  werd  gekomen.  De  tweede  poulewedstrijd  werd  nipt
gewonnen met 1 - 0 tegen Brasschaat B, mede dankzij een ijzersterke doelman van
de tegenstander.

De  eerste  finalewedstrijd  werd  een  ware  thriller  tegen  Capellen  C.  Na  een  3-1
voorsprong kwamen met met weinig  speelminuten op het bord nog 3 - 4 achter.
Doorzettingsvermogen  bracht  onze  jongens  nog  langszij.  De  trainer  uitbundig
enthousiast met de gelijkmaker. Een spannende penaltyreeks waarbij de keeper vol
emotie onze jongens naar de halve finale bracht. (De 4 ploegen waarmee Capellen
had ingeschreven hadden allemaal hun poule gewonnen. Maar in de finalewedstrijden
trokken alle 4 de ploegen aan het kortste eind.)

De halve finale moest gespeeld worden tegen Antwerp young talents.  Een vinnige
bewegende ploeg met een "vliegende keeper". We kwamen 1 - 0 op voorsprong, maar
konden niet de verdere kansen afdwingen. 2 mooie acties van de tegenpartij legde de
schore vast in een nipt verlies met 1 - 2.

In de troostfinale moesten we spelen tegen KSK Lierse. KSK Lierse kon een 2 -0 goed
maken door gelijk  te komen. Maar de wedstrijd werd met een 4 - 2 overwinning
afgesloten.

Een derde  plaats  op  24  is  een  geweldige  prestatie.  Antwerp  won  uiteindelijk  het
tornooi tegen 's Gravenwezel.
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