
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 11-12 NOVEMBER 2017. 
 
FC Netezonen – U8-A: 13-9. 

U8-B – Zwal. Olmen: 7-6 

Van rust en kalmte was op Beekhoek niets te merken op 11 november, al vanaf 8u was het een komen en gaan van 
dappere MTB'kers en ook de mosseltjes werden reeds vakkundig gespoeld voor het jaarlijkse mosselfeest. 

Ook onze U8 hadden er duidelijk zin in. Om 9u gingen de A'tjes reeds van start in Netezonen en kwamen thuis met een 
goed resultaat na een knappe wedstrijd, 13-9 verloren maar knappe goals van Jitske (1), Ferre (1), Wout VS (1), Luka 

(2) en topscorer van dienst Kilan (4). 

 
De B'tjes moesten aan de bak tegen Olmen, geen makkelijke tegenstander leerde ons de vorige wedstrijd en ook het 

eerste kwartier.  In tegenstelling tot onze spelertjes vonden de spelertjes van Olmen wel gemakkelijk de weg naar het 
doel.  Elke kans was goal en na het eerste kwart stonden we 3 goals in het krijt. 

Onder impuls van Corneel die een clean-sheet kon voorleggen in het tweede kwartier en een goaltje van Robbe begon de 
wedstrijd te kantelen.  In de derde kwartier was het moment van Daan S. aangebroken, met enkele flitsen legde hij vier 

doelpunten in het mandje.  Beekhoek voor het eerst op gelijke stand.   

In het laatste kwartier gingen we met nog een goaltje van Robbe en eentje van Wout VG erop en erover.  Na enkele 
spannende minuten nagelbijten voor de supporters werd de wedstrijd afgefloten.  En nipte maar o zo mooie overwinning 

met veel inzit en leuke combinaties. 
Spelers: Corneel Schurmans, Daan Sterckx, Jesse Hufkens, Nand Verhaeren, Robbe Driesen, Seppe Vansant, Wout 

Vangeel. 

Doelpunten: Daan Sterckx (4), Robbe Driesen (2), Wout Vangeel (1). 
 

KVV Rauw – U10-B: 2-7. 
Juul scoort. 

Pass Kasper, Fik scoort. 
Voorzet Juul, Fik scoort.. 

Voorzet Fik, Kasper scoort.  

Juul scoort. 
Kasper scoort. 

Hoekschop Juul fik scoort 


