
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 23-24 SEPTEMBER 2017. 

 

VV Vosselaar – Dames: 12-0. 
Eerste nederlaag van het seizoen is een feit: zelfs 12-0 en nog wel verloren in Vosselaar. 

Zoals de uitslag laat vermoeden: overklast op alle gebied… 
 

FC Punt-Larum – U10-A:  3–4. 

Onze jongens begonnen uitstekend aan de wedstrijd met mooi combinatiespel. 
Na 10 tal min. kwam Larum toch op voorsprong en sloop er bij onze jongens wat onrust in het spel. 

Larum nam het spel over en was baas, we moesten achter de feiten aan lopen. 
Larum kwam op 2–0 en dit was het sein om terug wakker te worden. We scoorden de aansluitingstreffer en waren 

vertrokken voor weer een goede periode.   

En al snel werd het  2–2. Larum nam het weer over en kwamen op 3-2. 
In het begin van het 4de kwart gingen onze jongens er weer over. Eerst gelijkmaken en dan op voorsprong, deze gaven 

we niet meer uit handen. 
En zo werd het 3–4. Helemaal op het einde hadden we wel wat geluk, Larum liet nog een mooie kans onbenut en trof 

nog de lat. 
Doelpunten: Noah (1) - Matteo (2) – Lex (1). 

 

KFC Mol – U10-B: 5-14. 

Voorzet Juul, afgewerkt Mil. 

Pas Mads, afgewerkt door Ferre. 
Voorzet Mil, afgewerkt Mads. 

Juul scoort. 

Mil scoort. 
Voorzet Jens en afgewerkt Fik. 

Voorzet Ferre en Fik scoort. 
Juul scoort. 

Fik scoort. 

Juul voorzet, Kasper scoort. 
Robbe scoort. 

Jens scoort. 
Pas Robbe, Ferre scoort. 

Kasper scoort. 

 
Olen-United – U7A: 4-7. 

Op deze mooie zonnige dag mochten we gaan spelen op de pleinen van Olen United. 
De ploegen waren iets gewijzigd owv afwezigen en zieke in de B-ploeg. 

We gingen van start met Kobe S, Door, Wannes, Mats N, Michal. 
Emiel kwam rechtstreeks van zijn match op Beekhoek U6 om mee spelen bij de U7. 

Super fier dat hij wilde inspringen en hij kon zijn manneke al goed staan. 

Beekhoek A was Olen United te sterk af! Ze hadden mooie samengespeeld en al goede passen gegeven. 
Onze topscoorder van vandaag was Wannes: hij liet enkele mooie doelpunten zien. 

Doelpunten: Wannes: 4, Kobe S: 1, Michal: 1, Mats N: 1. Eindstand: 4-7 voor Beekhoek 
Weekendcoachen Gunther en Geert hebben hun ploegske knap begeleid en trainer Tom zag dat het goed was! 

Super gespeeld, op naar de volgende wedstrijd! 

 
Witgoor – U7-B: 2-10. 

Onder een stralende zon trokken onze spelers van U7b vandaag naar Witgoor Dessel.  
Supergemotiveerd begonnen ze aan de match en dat was te merken. In eerste helft waren er doelpunten van Arne, 

Emiel en Ruben. Alexander dreef het tempo op en zorgde voor enkele mooie doelkansen. Keepers Mats G en Arne 
zorgden dat de netten langs onze kant leeg bleven. 

In de tweede helft was er wat verstrooidheid onder de spelers en kon Witgoor Dessel hun eerste doelpunt maken.  

Onze spelertjes herpakten zich meteen en toen Kobe V tegen de paal trapte, knalde Emiel hem daarna binnen. Even later 
kregen we hulp van de keeper van Witgoor om onze, tegen de paal getrapte bal, toch nog binnen te krijgen. Ook Mats G,  

Arne en Ruben zorgden nog voor enkele knappe doelpunten. 
Witgoor Dessel kon nog een tweede doelpunt maken ondanks de knappe duik van onze keeper.  

Eindresultaat van de match: 2-10 

Goed gewerkt Arne, Emiel, Ruben, Mats G, Kobe V en Alexander! 
 

 


