
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 16-17 SEPTEMBER 2017. 
 
DAMES – VV Rauw: 5-2. 

De tegenpartij begon sterk aan de wedstrijd met een eerste noemenswaardige actie die gestuit werd door onze 
gelegenheidsgoalie Eva (Turbo) Steenacker. Toen was het tijd om het heft in handen te nemen en onder leiding van een 

beresterke Hanne Laenen, die het middenveld controleerde en kwistig met simpele en korte passen strooide, keerde onze 
dames de match naar Beekhoek zijde met goals van Anke Stijnen 2 keer en Jade Wouters vlak na rust, ook tweemaal. 

Rauw scoort dan tweemaal tegen op korte tijd en er sloop wat paniek in onze rangen maar Yanne Beyens zorgde met 

een geplaatst balletje voor een gerust gevoel en een kloof van 3 doelpunten zodat we de wedstrijd rustig konden 
uitspelen. 

Proficiat voor de geleverde inspanningen! Op naar volgende week! 
 

U10-A – Exc. Vorst: 11-1. 

In het begin van de wedstrijd waren de bezoekers beter en kwamen verdiend op voorsprong. 
In het 2de kwart kwamen we langszij, en tegen het einde van het 2de kwart zelfs op voorsprong. 

Maar in het 3de en 4de kwart waren we heer en meester.  
Er zaten een paar beauty’s bij, zelfs één goal over 5 stations, hier trainen we voor en ik wens onze jongens een dikke 

proficiat voor hun manier van spelen. 

Kan maar één ding zeggen doe zo verder jongens. 
Doelpunten: Exc. Vorst (0-1) – Klaas (1-1) – Owngoal (2-1) – Matteo (3-1) – Noah (4-1) – Matteo (5-1) – Tibe (6-1) – 

Mateo (7-1) – Tristan (8-1) – Tibe (9-1) – Tibe (10-1) – Tibe (11-1). 
 

U10-B – VV Rauw: 10-4. 
Mads scoort vanop de zijlijn. 

Na kopbal Ferre scoort Fik. 

Mil scoort via speler Rauw. 
Kasper scoort na aanloop vanaf de middenlijn. 

Mads scoort na voorzet van Juul. 
Juul scoort na hoekschop. 

Voorzet Fik, Nore scoort. 

Pas Fik, Kasper scoort. 
Mads scoort. 

Voorzet Jens, Fik werkt af. 
 

Zwal. Olmen – U8-B: 14-4. 
De wedstrijd samengevat in 1 zin: "geluk met het weer, pech in de afwerking". 

Onder een stralend zonnetje gingen onze U8'tjes weer (te) rustig van start waardoor we al snel tegen een achterstand 

aankeken. 
In doel stond Seppe die direct de "tips and tricks" van de eerste keeperstraining in de praktijk omzette: Goed plat en op 

de gepaste momenten uitkomen.  In de eerste kwart werd enkel gescoord door Wout na een lange ren langs de flank. 
2de kwart ander beeld, Olmen kon slechts 1x scoren en hadden we wat minder pech in de afwerking gehad - lat en paal 

stonden meermaals in de weg - dan had Beekhoek terug in de wedstrijd kunnen komen. 

Na de pauze weer een dipje van onze spelertjes waardoor de score nog wat verder werd uitgediept.  In het laatste kwart 
zagen we terug een gretig Beekhoek waardoor Daan nog 3x kon scoren, ook nu werden weer enkele uitstekende kansen 

net niet in doel gewerkt. 
Jammer genoeg verloren maar de AA en chips smaakten er niet minder door ... op naar volgende week! 

Spelers: Luka Dams, Femke De Schutter, Senne Verplancke, Freek Peeters, Daan Sterckx, Wout Vangeel, Seppe Vansant 
Doelpunten: Daan Sterckx (3), Wout Vangeel (1). 

 

U7-A – SAV St. Dimpna A: 8-7 
Op voorhand wisten we dat dit een heel moeilijke wedstrijd zou zijn. St Dimpna hadden we al eens bezig gezien op de 

tornooikes en ze waren straf. 

Maar onze spelertjes waren weer super gemotiveerd (Kobe S, Alexander, Wannes, Door, Michal en Mats N). 
Van in het begin vlogen ze erin en speelde ze super samen. Wat was het een spannende wedstrijd voor de supporters! 

De coachen Gunther en Geert hebben hun heel goed begeleid en trainer Koen zag dat goed was! 
Uiteindelijk hebben ze gewonnen met 8-7.  

Doelpunten: Kobe S: 2, Alexander: 2, Door: 1, Mats N: 3. 
Knap gedaan Team U7! 


