
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 09-10 SEPTEMBER 2017. 
 
SK Loenhout B – DAMES: 0-4. 

0-1 in de 20ste min door Jolien Laeremans, na een hoekschop van Eva Steenacker. 

0-2 in 37' min door Daniëlle Paepen. 
0-3 in de tweede helft Door Laure Goeminne, na mooi voorbereidend werk van Jade Wouters. 

0-4 door Anke Stijnen in de 87' min, na fel aandringen bij de thuiskeeper. 
Een erg goede start van het seizoen voor de Dames. 

 
VV Berg en Dal – U10-A: 3-3. 
In het eerste kwart was het spel evenwichtig, ondanks een achterstand van 1-0. 

Onze jongens waren niet ontgoocheld en bleven goed mee voetballen. 

2de kwart was weer gelijk opgaand maar Berg en Dal kwam op een 3-0 voorsprong, ze waren scherper voor doel. 
In het 3de kwart kamen we eindelijk tot scoren en was het 3-1. 

Ik vroeg aan onze doelman om als 3 te fungeren en dit was de ommezwaai. 
Wij kwamen terug tot 3-3 en als men niet te persoonlijk was geweest, hadden we moeten en kunnen winnen. 

Al bij al een terechte uitslag. 

En nog een dikke proficiat voor gans de ploeg, voor hun doorzettingsvermogen. 
Doelpunten: Malte (2) – Matteo (1). 

 
U8-B – VV Laakdal: 4-20. 

Was het het 'vroege' uur of waren onze spelertjes onder de indruk van het talrijk opgekomen publiek maar al snel 
stonden onze U8'tjes 6 doelpunten in het krijt na het eerste kwart. 

Mede door een sterke keepersprestatie van Femke waren we in het tweede kwart getuige van een hele andere partij.  In 

dit kwart kwam Beekhoek wel toe tot combineren en konden we - met een goed gemikt afstandsschot van Wout en een 
owngoal - de bordjes gelijk houden. 

Even opschudding in het derde kwart toen Daan bleef liggen na een contact, even werd er gevreesd voor zijn arm (net 
uit plaaster) maar na enkele minuutjes rust kon hij terug verder. 

Ook Niels deelde nog in de klappen - moest zijn bril vakkundig laten rechtzetten door trainer Tijs - net zoals alle andere 

spelertjes waardoor de partij werd afgesloten met 20-4 verlies. 
Een uitslag om snel te vergeten, maar wat we zeker niet moeten vergeten is de inzet die onze spelertjes toonden, 

niettegenstaande de constante achtervolging bleven ze toch vechten voor elke bal. Doe zo verder! 
Spelers: Luka Dams, Femke De Schutter, Niels Heylen, Freek Peeters, Daan Sterckx, Wout Vangeel, Seppe Vansant. 

Doelpunten: Wout Vangeel (3) – Owngoal (1). 
 

KSK Kasterlee A – U7-A: 4-40. 

Onze jongens waren zaterdagvoormiddag weer in grote vorm.  
Kobe Schepers, Alexander Thys, Mats Nevelsteen, Wannes Verachtert, Door Belmans en Michal Frackowiak gingen er 

weer stevig tegenaan onder leiding van Trainers Gunther Schepers en Geert Nevelsteen. 
Vanaf de 1ste minuut was te zien dat Beekhoek U7A te straf waren voor de jongens van Kasterlee. 

Ze toonden super veel inzet, kenden al heel goed hun posities en hebben al heel mooi samengespeeld.  

Eindstand KSK Kasterlee A - Beekhoek U7A: 4 – 40. 
Doelpunten: Kobe: 12, Door: 9, Alexander: 7, Mats, 6, Wannes: 4, Michal: 2 

Aan allen een dikke proficiat met deze prachtige wedstrijd! 
 


