
25 september 2016 Doorslaar – FCEM U17 

 

Het was nog vroeg toen we vertrokken richting Doorslaar met onze u17 , de meeste zouden wel nog 

iets langer in bed willen blijven liggen hebben maar met goede moed en de zon als gezelschap 

vertrokken we .  

Tijdens de opwarming was de ene speler al fitter dan de andere maar toen we op controle gingen bij 

de scheidsrechter van dienst waren we allen present . 

De eerste 15 minuten werden onze tegenstanders op ons eigen deel gehouden , we kregen na vele 

onbenutte kansen de bal maar niet in doel , we hadden de juiste richting , gaven de bal naar 

vrijstaande spelers maar de goal was te laag , te klein , de bal zag alle kanten van het doel met 

uitzondering van de binnenkant . In de 15 minuut vonden we doel en konden we scoren . De 

volgende 5 minuten waren we even teveel in euforie en vergaten dat er nog een tegenstander was 

die de kans zag er 1-1 van te maken. 

Na enkele minuten onderbreking en tips van de trainer begonnen we aan de tweede 20 minuten , 

het duurde niet lang of de tegenstander glipte door de verdediging en shotte recht op doel 2-1 . we 

lieten ons niet doen en vijf minuten later maakte we de stand gelijk . We kregen nog vele kansen 

maar de bal wilde maar niet in doel .  

Na de nodige versnapering tijdens de rust en de opbouwende woorden van trainer en delege 

begonnen we aan de tweede helft . Reeds na 2 minuten zagen onze tegenstanders hun kans maar 

door de alerte keeper konden we een tegengoal vermijden . en toen ging het snel , we gaven de 

ballen door , legden de ballen voor en achteruit en door samen te werken konden we er 2-3 van 

maken in de 55 ste minuut . 

Onze spelers gingen ervoor en in de 67 minuut zagen we de bal schuin op doel gaan , we dachten die 

gaat ernaast maar belande in de linker onderhoek van het net , euforie alom ! 

We kregen nog een penalty tegen maar de wind zorgde voor een onderwaartse druk waardoor deze 

via dak op ander terrein belandde. 

Eindstand 2-4 ,  

Proficiat jongens ! 

 

Spelers : Jasper , Jelle , Lukas , Gust , Arthur , Stijn ,Angelo ,Drin, Jarno , Yantho , maarten , Brecht en 

Benjamin  

Afwezig of blessure : Thomas , Seppe , Milosz , Maxime , Iben en Bodhi 

 

Volgende wedstrijd op woensdag 28 september te Aardenburg om 19 h zeeuwse selectie . 


