
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 02-03 SEPTEMBER 2017. 
 
FC Punt-Larum – U7-A: 3-19. 

Vandaag speelde onze Beekhoek U7A ploeg hun 1ste wedstrijd tegen FC Punt-Larum. 

Kobe Schepers, Alexander Thys, Mats Nevelsteen, Wannes Verachtert, Door Belmans en Michal Frackowiak hebben hun 
beste beentje voorgezet onder leiding van Geert Nevelsteen en Toon Thys.  

Van in het begin gingen ze er stevig tegenaan en stonden ze al vlug op voorsprong. 
Zelfs als ze meerdere doelpunten voorstonden, bleven ze er voor gaan. 

De laatste minuut scoorde Michal zijn 1ste goal, knappe bal! De uiteindelijke score FC Punt Larum - KFC Beekhoek: 3-19 

Doelpunten: Alexander: 4, Wannes: 4, Door: 4, Mats: 4, Kobe: 2, Michal: 1 
Proficiat jongens, bijzonder veel inzet, knap gedaan! 

 
U10 A – Netezonen: 9-2.  

Onze jongens kwamen op een raar manier op voorsprong. 
Er was een tegenstrever gekwetst op de grond blijven liggen. 

Maar Matteo stond op dat moment alleen voor doel. 

De scheidsrechter twijfelde om het spel stil te leggen en liet doorgaan. 
Matteo werkte af en het stond 1–0 . 

Daarna waren onze jongens meester over het spel en scoorde vrij vlot. 
Dit met mooi combinatie voetbal en afwerking. 

Na de rust kwam Netezonen meer aandringen, onze jongens herpakte zich en scoorde nog enige mooie doelpunten. 

In het 4de  kwart van de speeltijd was hun pijp uit, en was het gedaan met voetballen. 
Aan allen een dikke proficiat met deze goede wedstrijd. 

Doelpunten; Matteo 2, Noah 2, Rune 1, Malte 2, Tristan 1. 
 

Dames - S' Gravenwezel-Schilde: 7-1. 
Doelpuntenmaaksters; Na mooi samenspel 16' door het centrum lanceert Hanne Laenen onze turbo van vandaag Eva 

Steenacker en de netten trillen een eerste keer. 

Wij zijn doorlopend de betere voetballende ploeg en in de 37' scoren we uit een corner gegeven door Eva en binnen 
gewerkt door Laure Goeminne. De tegenpartij scoort dan tegen na een misverstand in onze verdediging: 2-1. 

Maar vlak voor rust zet onze younster Jill Huybrechts de bal zeer strak voor met haar rechtse voet en Eva staat weer op 
de goede plaats. Na de pauze gaat onze turbo gewoon verder op haar elan en deze krult ze enig mooi in de winkelhaak, 

4-1 in de 58' min. 2 minuten later weer een heerlijk afstandsschot van Tine Verschueren en 5 minuten daarna is den 

turbo weer op gang 6-1. Om af te ronden scoort ons Lien Van Dijck wederom uit een hoekschop en de eindstand staat op 
het bord: 7-1. Proficiat Dames. 

  
 


