
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 14-15 OKTOBER 2017. 

 

U7A - ASV Geel: 8-11. 
Zaterdag, onder toezien van enorm veel supporters, vond de wedstrijd plaats U7A tegen ASV Geel. 

We wisten op voorhand dat het een zware match zou zijn. 
Aangezien we die dag de hamburgerverkoop hebben gehouden, had iedereen zijn moekes, vakes en vrienden 

uitgenodigd om te komen supporteren. 

Wat enorm leuk was voor de spelers. 
Onder een stralende zon ging de wedstrijd van start. 

Beekhoek scoorde in de 1ste 15 min al direct 3 goalen. 
Geel had zo'n sterke tegenstand niet verwacht. 

Natuurlijk gingen ze in de tegenaanval. 
Het was een heel spannende match met de uiteindelijke score van 8-11. 

Een ongelofelijke proficiat voor onze spelers. 

Hun 1ste match verloren maar super knap gespeeld en blijven gaan voor elke bal. 
Doelpunten: Mats N: 3, Wannes: 2, Door: 2, Kobe S: 1 

 
U10-A – St. Dimpna: 5-4. 

Het was een evenwichtige partij en je zag meteen dat het niet makkelijk zou worden. 

Er waren kansen langs beide kanten, maar onze doelman hield zijn netten schoon. 
We kwamen op voorsprong en het werd zelfs 2-0. St. Dimpna zakte weg en we dachten dat de wedstrijd gespeeld was. 

In het 3de kwart maakte St. Dimpna 2-1 en vatte terug moed, en bij ons zakte het wat weg. 
Zij kwamen gelijk en gingen er zelfs over 2-3. We maakten gelijk maar weer was het St. Dimpna en werd het 3-4. Maar 

onze jongens gaven niet af en begonnen aan hun eindspurt. En zo werd het na een slot offensief toch nog. 5-4.  
Toch zeker nog een opmerking: St. Dimpna had gevraagd om 5 tegen 5 te spelen en deze omschakeling was moeilijker 

dan verwacht voor onze gasten. Nog een dikke proficiat. 

Doelpunten: Malte 2x, Blake 2x, en Tienen. 
 

U10-B – Wezel: 4-4. 
Pas Tibe, Fik werkt af. 

Pas Mads, Juul scoort. 

Matteo scoort. 
Matteo scoort op pas van Mads. 

 
Netezonen A – U13-A: 2-9. 

Onder een stralende zondag ochtendzon, heeft onze U13A ploeg van KFC Beekhoek, ongeslagen de heenronde van hun 

reeks afgewerkt. Om dit te bereiken, moest er op het terrein van Netezonen gewonnen worden van hun directe 
concurrent. Geen makkelijke opdracht aangezien er heel wat vaste waardes niet aanwezig waren, waaronder onze 

doelman Emiel Boeckx. Trainer Mathias Van Dessel diende creatief om te springen met de beperkte kern, en kon gelukkig 
in extremis nog beroep doen op Lore Anthonissen. Zij kreeg hierdoor de gelegenheid om samen te strijden met haar 

oudere broer Rob, een kans die zij enthousiast met beide handen greep en ze weerde zich voortreffelijk tegen de grote 
jongens. Ondanks een vroege 1-0 achterstand, bleven onze spelers er in geloven en werd het een oververdiende 2-9 

zege, met doelpunten van Ruhne Claes (4x), Rob Anthonissen (3x), Ferre De Cuyper en Tiebe Nevelsteen. Er werd dan 

ook stevig gevierd op en naast het plein. Hopelijk kunnen we deze mooie reeks verderzetten in de terugronde. 
 


