
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 3-4 FEBRUARI 2018: 

U11 A ook in regen en wind niet te stoppen: Exc Vorst – U11 A  3-9  

Terwijl het merendeel van de wedstrijden wordt afgelast, laten de U11 A zich niet afschrikken door 
koude, regen en wind. Laat staan door de tegenstander. De grasmat in Vorst ligt er ogenschijnlijk 
mooi bij. Maar dat is maar schijn. Zompig en modderig is het veld. Bovendien is het terrein klein. 
Toch houdt dat onze U11 A niet tegen om in hun gebruikelijke spel te komen. 

Al van bij het eerste fluitsignaal gaat de bal mooi van voet tot voet, zoals we dat de laatste weken 
gewoon zijn van de jongens van trainer Stefan ‘Guardiola’ Vandenbergh. Het betere tiki-taka. Alleen 
de zuiverheid in de laatste pass durft wel eens ontbreken. 

Excelsior Vorst probeert het op zijn beurt te doen met snelle en stevige tegenprikken. Maar dan 
staan de verdediging en doelman Yarne Michiels pal. Zij laten zich niet in verlegenheid brengen.  

Het is wachten tot halfweg het eerste kwart, wanneer Stan Van Laer langs de linkerkant wordt 
weggestuurd. Hij schakelt mooi zijn mannetje uit, rukt verder op langs de lijn, komt op het gepaste 
moment naar binnen en schuift de bal netjes naast de doelman. 0-1. 

Even later profiteert Rune Mertens van wat geharrewar voor doel om de 0-2 hard tegen de netten te 
trappen. En dan gaat het snel. Mathijs Gebruers legt bal breed tot bij diezelfde Rune Mertens en de 
0-3 staat op het scorebord. Voor de toeschouwers die niet goed kunnen volgen, krijgen we een 
herhaling. En dat is dan de 0-4.  

Bij Excelsior Vorst weten ze even niet meer waar ze het hebben. Het middenveld, met een altijd 
sterke Ferre Vandenbergh, is heer en meester. En Mathis Neyens houdt op rechts de verdedigers aan 
de praat en kaatst de bal altijd netjes tot bij de vrijstaande  speler.  

Vorst komt niet meer tot een deftige aanval. Wanneer ze de bal ‘wild’ naar voren trappen, belandt 
die voor de voet van Milan T’Syen. Die twijfelt niet en haalt onmiddellijk verschroeiend uit en scoort 
van ver de 0-5.  

Wanneer iedereen denkt dat we met die stand gaan rusten, krijgt Beekhoek nog een hoekschop. Een 
kort ingestudeerd nummertje en Rune Mertens komt alleen voor de keeper. Rune twijfelt niet en 
maakt zijn vierde van de middag. De 6de voor Beekhoek. 

Na rust nemen de jongens van Beekhoek wat gas terug en komt Vorst wat beter in de wedstrijd. Dat 
resulteert al snel in 2 tegendoelpunten. Onze U11 proberen het soms iets te mooi te doen en 
vergeten af en toe naar doel te trappen, waardoor kansjes verloren gaan.  

Maar dan vinden ze toch weer hun trefzekerheid terug. Vince Gebruers wordt met een mooie 
doorsteekbal voor de doelman gezet en hij legt de bal in doel. Een beetje later hetzelfde scenario, 
maar nu is Milan T’Syen de afwerker van dienst. 

Excelsior Vorst prikt nog één keer tegen en hoopt dan toch de 2de helft te winnen. Maar dat is buiten 
onze groen-witte jongens gerekend. Ties Verlooy plaatst van ver de bal mooi naast de paal en legt de 
3-9 eindcijfers vast. Alweer een mooie wedstrijd van de U11 A, in moeilijke omstandigheden.  


