
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 06-07 OKTOBER 2018. 
 
KSK Branddonk A – U15-B: 9-10. 

Het werd een vooroorlogse uitslag die we uit Retie hebben meegebracht. Bij winst kwamen we in het klassement op 

gelijke hoogte. De wedstrijd begon goed voor ons want na 2 min zet Ruhne zich door op links en Wout kan de voorzet 
binnentikken: 0-1. Amper één minuut later Ruhne die diep gaat en ook fraai afwerkt: 0-2. Minuut 7 en Ruhne weer weg 

maar nu foutief afgestopt en strafschop die Rob omzet: 0-3. Op het kwartier mooie combinatie tussen Rob en Ruhne en 
deze laatste werkt fraai af 0-4. In het tweede kwart loopt het verder en alweer Runhe op links en met een gelukje 0-5. 

Nog voor de pauze gaat Ruhne er alweer vandoor en weeral foutief afgestopt, Rob zet de strafschop om: 0-6. De 

thuisploeg kan nog tegenscoren 1-6. De thuisploeg treft ook nog 2 maal de paal. 
Na de pauze is het heel wat minder. Bijna elke aanval is een doelpunt, zo komen ze terug tot 3-6. Bij een schaarse 

tegenaanval van ons kan Wout uithalen en scoren 3-7. Dan gaat het plots snel, zelfs tot 6-7. Op een vrije trap van Rob 
scoort aan de tweede paal Jarne een mooi doelpunt: 6-8. Even later wordt Ruhne schandelijk onderuit getrapt en wat 

altijd rood moet zijn, maar enkel geel oplevert. Die vrije trap trapt Rob in één tijd binnen: 6-9. De thuisploeg komt 
drukken en komen terug tot 8-9. Nu is het knokken voor elke meter en na een fout op Ruhne kan Rob alweer vanop 

dezelfde plaats als voordien scoren: 8-10. Met nog enkele minuten te gaan vechten we voor wat we waard zijn. Zij 

scoren nog een keer (doelpunt dat niemand gezien heeft maar volgens de scheids er wel was); dus de eindscore is dus 
9-10.  

Doelpunten: Rob Anthonissen (4), Ruhne Claes (3), Wout Broekmans (2) en Jarne De Busser. 
Deze speelden de mooie wedstrijd: Emiel, Jarne, Wout, Kaat, Lenne, Rob, Ruhne, Willem, Stan, Rune, Hendrik, Ruy, 

Tiebe en Vova. 

 
 


