
WEDSTRIJDVERSLAGEN WEEKEND VAN 13-14 OKTOBER 2018. 
 
U15-B – HIH Turnhout: 5-2.   

  

Vandaag de laatste wedstrijd van de heenronde en dan nog tegen de laatste in de stand. Dat was er niet aan te zien, we 
begonnen veel te slap en ondergingen het spel. De bezoekers waren feller en kwamen wel tot kansen. Gelukkig stond 

hun vizier niet op scherp of anders was er doelman Jarne die geweldig keepte. Toch kwam de 0-1 er na weer foutjes bij 
ons. Na wat wissels beterde het niet echt, het bleef zelfs slecht: zwakke passing, te laks enz. We krijgen welgeteld één 

kans in de eerste helft maar Wout trapt de bal van zeer dichtbij heel hoog over, typerend voor ons spel. 

Tijdens de rust staken we de koppen bij elkaar en dat loonde. Amper bezig en Ruhne straft een fout in hun verdediging 
af: 1-1. Ik dacht erop en erover maar de bezoekers kwamen weer opzetten en dat loonde want snel komt de 1-2 op 

bord. Nu werd ons spel wel beter en we zetten de bezoekers onder druk. Na enkele goeie pogingen lukte Ruhne de 2-2. 
Even later is er een vrije trap van Rob maar de bal strandt op de paal maar Kaat is goed gevolgd en scoort de 3-2. De 

bezoekers doen nog tegen maar scoren lukte niet. Het is Ruhne die de bevrijdende 4-2 binnentrapt. De veer is gebroken 
bij de bezoekers en we controleren de match. Wout krijgt nog een schietkans en die mist niet 5-2. Buit dus binnen en 6 

op 6. Op basis van de tweede helft te verantwoorden alhoewel de bezoekers in de eerste helft veel kansen gemist 

hebben. 
Doelpunten: Ruhne Claes (3), Wout Broekmans en Kaat Laenen. 

Deze speelden: Jarne, Emiel, Lenne, Kaat, Vincent, Tiebe, Stan, Hendrik, Rob, Rune G, Wout, Ruy, Ferre, Ruhne C en 
Willem. 


