
 
PU12 TORNOOI BALEN: ZWALUWEN OLMEN - JOVL 0-20 
 
De verplaatsing op paasmaandag naar Tom Boonen-land stond uiteraard in het teken van de 
terugmatch van de halve finale van de jeugd cup, nu woensdag in en tegen Lentezon. Als Barcelona 
een 4-0 kan ophalen tegen PSG, als AA Gent Tottenham kan uitschakelen in het heilige Wembley.. 
Waarom zouden wij dan niet kunnen stunten in en tegen Lentezon. Zeker met het verloop van de 
heenmatch in het achterhoofd.  
Terug naar vandaag voor een match van 4x een kwartier tegen nobele, onbekende zwaluwen uit 
Olmen. Op een veel te klein veld, helaas (alle respect natuurlijk voor de vrijwillige werkpaarden, die 
zo'n tornooi moeten organiseren en in goede banen leiden. Maar zorg wel voor correcte 
omstandigheden...). 
 
Over het matchke zelf vandaag gaan we heel kort zijn, want het was geen match. Een match waarin 
het verschil tussen de 2 ploegen zo gigantisch groot is, kent geen winnaars. Want de minste ploeg 
voelt zich vernederd en ambetant, en de betere ploeg doet zijn best om vooral niet vernederend en 
arrogant over te komen, wat natuurlijk niet lukt, met als gevolg dat ook de betere ploeg zich 
ambetant voelt ... 
Bon, na ongeveer 7 minuten stond het 0-4, na 15 minuten 0-6 of zo. Trainer Nick besloot er een 
nuttige training van te maken: de spelers mochten de bal vanaf het tweede kwart hooguit driemaal 
raken, en vanaf de tweede helft mocht er daarbovenop pas na 5 stationnetjes op goal getrapt 
worden (en dan riskeer je door de tegenstander natuurlijk als arrogant te worden versleten. Of hoe 
zou Kwiatowski zich voelen mocht Philippe Gilbert de eindspurt van de Amstel op één been 
koersen... ?). Wat toch wel resulteerde in bij wijlen uitstekend combinatievoetbal en dito 
doelpunten. 
Met een 0-20 als eindresultaat. Een goeie training, en goed voor het vertrouwen, zullen we maar 
denken. Alle respect voor de tegenstander overigens, want de entourage van de zwaluwen bleef haar 
spelers op een positieve manier aanmoedigen. 
 
Na de match ging het  vooral over de match van woensdag, en bij de dromers onder de vaders - toch 
wel het merendeel - ging het eigenlijk vooral over de feestnacht nà de match... Wie zei ook alweer 
'nil volentibus arduum'? 
 
 
Voor JOVL speelden: Axel, Mathijs, Emiel, Jonas, Tuur, Sybren, Bent, War en Janou. 
 
 

paul van tigchelt 
 


