
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 07-08 OKTOBER 2017. 

 

Ezaart – U7-A: 1-16. 
Zaterdagvoormiddag mochten onze U7A-spelers gaan voetballen op de terreinen van Ezaart. 

Iedereen was onder de indruk van deze mooie pleinen! 
Ondanks het regenweer en de kleine vertraging :-) , gingen onze spelertjes er weer super tegenaan. 

Op het 1ste kwartier stonden we al direct 0-5 voor. 

Beekhoek was iets te sterk voor Ezaart.  
Aangezien we maar met 5 spelers waren, moesten ze er allen een uur voor gaan. 

Ondanks dat ze allen, het koud hadden van de regen, bleven ze doorgaan. 
1-16 was de eindstand. Knap samengespeeld! Trainers Geert en Gunther waren super fier! 

Doelpunten: Kobe S: 6, Wannes: 3, Door: 3, Mats N: 2, Alexander:2 
We kijken uit naar volgende match tegen ASV Geel! 

 

Netezonen – U8-B: 21-3. 
De overwinning van vorige week had duidelijk deugd gedaan. De volledige ploeg was paraat op dit vroege uur en er werd 

gretig opgewarmd. Seppe - onze eerste doelman - heeft het geweten... nog tijdens de opwarming moest die een flinke 
pegel van Niels incasseren, recht op zijn oog. 

Na het nodige oplapwerk konden we aan de wedstrijd beginnen. Al snel werd duidelijk dat Netezonen een stevig blok 

vormen en hoog druk zetten.  Onze spelertjes hadden het moeilijk om uit te voetballen maar konden toch de aansluiting 
behouden door een doelpunt van Wout en Niels. Dit resulteerde in de mooie woorden van Niels tijdens de eerste pauze: 

"trainer, mijn doelpunt is voor Seppe, omdat ik op zijn oog heb gesjot" :-) 
2de en 3de kwart kregen we het moeilijker, en na enkele frommelgoalen van Netezonen en net-niet goalen van 

Beekhoek liep Netezonen verder uit. 
Beekhoek bleef voetballen voor wat het waard was maar enkel Daan kon nog scoren. Uiteindelijk moesten we het 

onderspit delven met 21-3. 

Spelers: Luka Dams, Femke De Schutter, Niels Heylen, Freek Peeters, Daan Sterckx, Wout Vangeel, Seppe Vansant, 
Senne Verplancke 

Doelpunten: Niels Heylen (1), Wout Vangeel (1), Daan Sterkckx (1) 
 


