
 

 

Woensdag 8 maart 18u lava-beker, wedstrijd 8ste finale voor onze gemengde U8 ploeg 

Oelegem - VC Poederlee gespeeld in Pulderbos 

Wat een wedstrijd ! 

Na 2 dagen vol regen met afgelaste trainingen tot gevolg, mogen we wel spelen, ook weer in de gietende regen, voor 

de lava-beker. 

We komen in de eerste 10 minuten al snel op voorsprong en lopen zelfs uit tot 0–3. Oelegem zet een tandje bij en 

ook wij scoren nog 2 puntjes. Het wordt 2-5. Er wordt mooi voetbal gespeeld. Oelegem scoort vervolgens een aantal 

keer terwijl wij er niet in slagen van punten te scoren en het wordt al snel 6-5. De volgende minuten is het om 

beurten scoren, we gaan naar 6-6, 7-6, 7-7 en 8-7. Dan krijgen we een vrije trap en Liam trapt de bal naar de goal. De 

keeper van Oelegem raakt hem nog aan maar hij gaat binnen. Dit resulteert in luid geroep, vooral van de trainer van 

de tegenstander. Door dit geroep komen de afgevaardigden van Pulderbos ons vergezellen en ze geven ons terecht 

gelijk. We krijgen het punt dus is het 8-8. De trainer van Oelegem krijgt dit niet echt verteerd dus de lat voor zijn 

spelertjes wordt extra hoog gelegd en spelertjes die smeken om te mogen rusten, moeten alsnog verder spelen. We 

maken vervolgens nog 3 goals voor zij er nog eentje in ons doel krijgen. Het eindresultaat van 9-11 mag gezien 

worden!  En vooral ons 8ste doelpunt was er eentje dat door weinigen snel vergeten zal worden, denk ik … Onze U8 

hebben zeer goed gevoetbald en allemaal gevochten als leeuwen. Merci Wannes, Liam, Fre, Rube, Jonas P., Lucas V., 

Mathijs en Ditse! Volgende thuiswedstrijd krijgen jullie een extra bonneke van mij en hop naar de halve finale! 

Ik ben echt fier! Bedankt jongens! 

Trainer Kris Janssen 

P.S. Na de wedstrijd had de trainer van Oelegem nog een boodschap voor ons: ‘Ik hoop echt dat jullie de finale 

spelen. Dat is in Oelegem en ik ga die fluiten.’ 

 

 


