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Wedstrijd : KFCT – Esperanza Pelt IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 27 april  2019 11u 
Uitslag :  9-1  

 
Na onze knalprestatie van woensdag op Hoogstraten moesten onze jongens voor de laatste 
competitiematch vandaag aantreden tegen Esperanza Pelt.  
 
We begonnen wat te traag aan de wedstrijd, maar onder impuls van een bedrijvige Lucas 
kwamen we stilaan onder stoom. We kwamen eerst nog goed weg na een zeldzame 
tegenstoot van Pelt, maar Lucas scoorde na een solo 1-0. Even later knalde Catalin 2-0 op het 
bord. De 3-0 kwam er na een mooie combinatie tussen Lucas en Cliff. 
 
In het tweede kwartier kregen we eenzelfde spelbeeld. Pelt kwam amper in het stuk voor. Goed 
dat hun doelman een goede dag had. Hij behoedde zijn ploeg voor een grotere achterstand. 
Na een hoekschop van Robbe kopte Tiemen 4-0 binnen.  
 
Na rust bleven we aanvallen. Nathan kon zich aanvallend een aantal keer goed doorzetten, en 
scoorde 5-0. Slecht uitverdedigen van Pelt lag ook soms aan de basis van gevaarlijke situaties. 
Cliff kon zo 6-0 scoren. Het mooiste doelpunt startte bij Warre, en belandde via Pablo en Robbe, 
uiteindelijk bij Nathan, die die 6-0 binnen trapte. 
 
Wat in principe niet had mogen gebeuren, gebeurde wel. Pelt kon op hoekschop via een 
ongelukkige own-goal van Tiemen tegenscoren: 7-1. 
 
Pelt begon voortdurend te wisselen, waardoor de wedstrijd wat chaotisch werd. Rhune en Lucas 
konden de score in de laatste minuten nog uitdiepen tot 9-1. 
 
Eindstand: 9-1. 
 
Goede prestatie van onze jongens tegen een toch wel te zwakke tegenstander. Goede 
competitie-afsluiter. 
 
Spelers: Warre, Robbe, Ben, Rhune, Catalin (C), Tiemen, Cliff, Lucas, Nathan en Pablo 
Doelpunten: Nathan (2), Cliff (3), Lucas, Catalin, Tiemen en Rhune 
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Wedstrijd : Cappellen – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zondag 7 april 2019 9.30u 
Uitslag :  11-5  

 
Ondanks het vroege beginuur lieten onze jongens direct zien dat ze er zin in hadden vandaag. 
 
Onder een hoog tempo lieten de jongens de bal goed van voet tot voet gaan. Cappellen 
kwam niet echt in de match en ondervond vrij snel hoe snel Cliff is. Keer op keer kon Cliff langs 
zijn tegenstander glippen. Na 9 minuten gaf hij de 0-1 op een presenteerblaadje aan Louis, die 
beheerst afwerkte. We kregen nog een aantal mooie kansen, maar kregen de bal niet voorbij 
de doelman. Cappellen kon één keer dreigen, maat Jaste stond paraat. 
 
In het tweede kwartier kregen we eenzelfde spelbeeld. Onze U12-jongens Steven en Arne 
speelden vlotjes mee. Na een mooie actie van Sander scoorde Cliff de 0-2. Even later was Cliff 
opnieuw te snel voor zijn tegenstander en Arne maakte de 0-3. Onze verdedigers inclusief Jatse 
deden het voortreffelijk en beletten Cappellen slag op keer om gevaarlijk te worden. Er waren 
nog behoorlijk wat mogelijkheden voor onder andere Louis en Tijl, maar het bleef 0-3 bij rust.  
 
Cappellen liet zich in het eerste halfuur voornamelijk opmerken door een aantal schandalige 
fouten, waarbij vreemd genoeg scheidsrechter noch trainers ingrepen.  
 
Ons derde kwartier was zeer sterk. Direct na rust stuurde Cliff Ben weg, die op zijn beurt Louis 
bediende: 0-4. Even later een vergelijkbaar scenario. Louis scoorde 0-5. Acties en doelpunten 
om van te genieten. We creëerden nog verschillende gevaarlijke situaties voor doel. Spijtig 
genoeg kregen onze jongens niet wat ze verdienden, namelijk meer doelpunten. Cappellen 
rekende op hun Lukaku, die echter niet zijn beste dag had. 
 
In het laatste kwartier namen we gas terug. Cappellen speelde de bal achteraan rustig rond. 
Voor onze jongens, waarbij de vermoeidheid wat begon te spelen,  hoefde het niet meer echt. 
Cappellen kon nog tegenscoren. 
 
Eindstand: 1-5. 
 
Wedstrijd om in te kaderen. Dikke pluim aan alle jongens, die naast mooi voetbal ook lieten zien 
dat je met teamwork en teamspirit heel ver kan geraken!!!! 
 
Spelers: Jatse, Sander, Warre (C), Sieme, Tijl, Ben, Cliff, Louis, Steven en Arne 
Doelpunten: Louis (3), Cliff en Arne 
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Wedstrijd : KFCT – Bocholt IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 30 maart 2019 11u 
Uitslag :  11-3  

 
Onder een stralend lentezonnetje hebben onze jongens er een zeer aangename wedstrijd van 
gemaakt. Het was alweer een aantal jaar geleden dat we Bocholt als tegenstander mochten 
begroeten. Bocholt speelde door afwezigheden en blessures met drie U12-jongens. 
 
Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat wij vandaag een maatje te groot waren. Toen Tiemen 
na een paar minuten scoorde, hadden we al twee 100%-kansen gemist. We hadden 
voortdurend de bovenhand en de ene na de andere aanval volgde mekaar op. Na 15 minuten 
was de stand 3-0 na doelpunten van Sieme en Senne. 
 
In het tweede kwartier kregen we eenzelfde spelbeeld. Bocholt kwam beter in de match, maar 
aanvallend waren we te sterk voor de verdedigers van Bocholt. Nathan en opnieuw Senne 
dikten aan tot 5-0. Een uitslag, die verre van overdreven was. Jatse had op dat moment nog 
geen enkele serieuze bal moeten pakken.  
 
We kregen hetzelfde voorgeschoteld na rust. Vrij snel werd het 7-0 door Cliff en Nathan. Bij twee 
zeldzame verdedigende foutjes kon Bocholt milderen tot 7-2. Bij het tweede doelpunt werd een 
fout op Felins ten onrechte niet gefloten. Onze jongens lieten dit niet aan hun hart komen, en 
Senne scoorde 8-2. 
 
Wellicht het mooiste doelpunt van de match kwam van de voet van Tiemen na prachtig 
voorbereidend werk van Cliff: 9-2. 
 
In het laatste kwartier speelden konden we score nog uitdiepen. Bij momenten leek het doel 
van Bocholt een ware schiettent. Opnieuw Senne en Cliff aan het kanon. Bocholt kon ook nog 
een keertje scoren, waardoor de eindstand 11-3 werd. 
 
Een glansrijke overwinning. Onze jongens lieten bij momenten zeer goed voetbal zien, en 
scoorden een aantal fraaie doelpunten. 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Tiemen, Senne, Cliff, Robbe (C) en Nathan 
Doelpunten: Senne (4), Cliff (2), Tiemen (2), Nathan (2) en Sieme 
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Wedstrijd : KFCT – De Kempen IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 16 maart 2019 11u 
Uitslag :  5-0  

 
Ondanks de moeilijke omstandigheden (veel wind) maakten onze jongens er een aangename 
match van. Tegenstander van dienst was De Kempen. 
 
We startten de wedstrijd moeizaam. We kwamen niet echt op dreef, maar konden de Kempen 
wel op hun helft drukken. De min of meer eerste kans was bingo. Mooie afwerking van Cliff. 2 
minuten later kan Nathan vanop links mooi binnen trappen: 2-0. Warre had op dat moment 
amper een bal moeten pakken. 
 
We kregen hetzelfde spelbeeld na rust. Verdedigend kwamen we niet in de problemen. 
Vooraan waren we soms te onzuiver om 100% kansen om te zetten in een doelpunt. Cliff kon 
zich goed doorzetten en scoorde met een gekruist schot zijn 2de van de dag: 3-0 en match 
gespeeld. 
 
Na rust gingen onze jongens verder op hun elan, en er kwamen meer mooie combinaties. Door 
te veel technische fouten (controle, inspeelpass) verkwanselden we echter deze kansen. In feite 
spijtig want de combinaties verdienden veel beter. 
 
De Kempen kwam een aantal keer goed weg. Cliff kon na een mooie pass van Rhune 4-0 
aantekenen. 
 
In het laatste kwartier speelden we constant op de helft van De Kempen. Een goede doelman 
voorkwam een hogere score. Op het einde kon Ben 5-0 scoren na mooi voorbereidend werk 
van Cliff. 
 
Eindstand: 5-0. 
 
Een verdiende overwinning na een goede prestatie van onze jongens.  
 
Spelers: Warre, Pablo (C), Ben, Rhune, Tiemen, Nathan, Cliff, Robbe en Lucas 
Doelpunten: Cliff (3), Nathan en Ben 
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Wedstrijd : Dessel - KFCT IP U13 wit 
Datum : Zondag 10 maart 2019 11u 
Uitslag :  3-0  

 
De weersomstandigheden waren niet goed (veel wind en regen), waardoor mooi voetbal 
moeilijk was. 
 
In het eerste halfuur hadden we wind tegen. Bij momenten kregen we bal moeilijk weg. We 
voetbalden bovendien te veel door de lucht, waardoor we niet aan combineren toekwamen. 
Er waren een paar schuchtere pogingen van onze kant, maar deze waren niet goed genoeg 
om de doelman van Dessel te verschalken. 
 
Naarmate de wedstrijd vorderde stapelden de onzorgvuldigheden zich op. Foutieve aannames 
en passes zorgden voor te vaak en te snel balverlies. Na 24 minuten kon Dessel – op dat 
moment ook nog niet echt gevaarlijk – 1-0 scoren. Achteraan zagen we er niet echt goed uit.  
 
Na een donderspeech tijdens de rust hoopten we een ander KFCT te zien. Vooral in het 3de 
kwartier ging het van kwaad naar erger. We waren veel te braaf voor eigen doel maar ook voor 
het doel van de tegenstander. De wil om te scoren ontbrak net zoals de echte overtuiging om 
er niet was om achteraan de bal te ontzetten. 
 
2 maal dom balverlies in de verdediging gaf Dessel een vrijgeleide om de score uit te diepen tot 
3-0. Pijnlijk om te zien dat sommige van onze verdedigers in een duel op de grond vallen, terwijl 
de aanvaller recht blijft staan en kan scoren.  
 
In het 4de kwartier deden we het veel beter. We creëerden een aantal 100%-kansen, maar als je 
zo zwakjes en te weinig overtuiging naar doel trapt, kan je nooit scoren. 
 
Eindstand: 3-0. 
 
Een zwaar teleurstellende prestatie. Te veel jongens bleven onder hun niveau. 
 
Een aantal jongens moet zich zeer dringend herpakken, te beginnen met de match van 
woensdag as. tegen Hoogstraten. 
 
Spelers: Daan, Pablo, Ben, Rhune (C), Rayan, Tiemen, Nathan, Cliff, Robbe en Lucas 
Doelpunten: - 
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Wedstrijd : Esperanza Pelt - KFCT IP U13 wit 
Datum : Zondag 24 februari 2019 10u 
Uitslag :  0-6  

 
Ons laatste bezoek aan Pelt dateert van 4 jaar geleden. Toen waren we een maatje te groot 
voor onze tegenstander. Dit was vandaag niet anders. 
 
Op een niet al te best veld namen onze jongens direct het heft in handen. Na 2 minuten 
bereikte Ben met een doorsteekpass Senne, die de 0-1 binnentrapte. We waren nog maar net 
uitgejuicht of Felins liet Senne de 0-2 scoren. Deze stand maakte het veel gemakkelijker 
voetballen voor onze jongens. Er werd mooi gecombineerd en voor doel was er telkens gevaar. 
Jatse werd amper bedreigd, en onze verdediging met Sander, Felins en Rhune gaf geen krimp. 
 
In het 2de kwartier liet Pelt haar “Lukaku” aantreden als rechtsbuiten. Nathan had zijn handen 
vol, maar deed dit perfect. Buiten een schot op de paal kon Pelt niet dreigen. Wij van onze kant 
scoorden nog 2 maal, telkens via Senne, na mooi voorbereidend werk van Tijl en Ben. 0-4 bij rust. 
De score zegt alles.  
 
Na rust speelden onze jongens hun spel gewoon verder. We noteerden enkele mooie 
combinaties via ééntijdsvoetbal en 1/2-bewegingen. Op 2 minuten tijd scoorden Nathan en 
Rhune prachtige doelpunten. Telkens was Senne de aangever. 0-6. 
 
In het laatste kwartier kon Pelt enkel dreigen via hoekschoppen, maar deze werden telkens 
goed verwerkt door Jatse en zijn verdedigers. Onze jongens staken nog enkele mooie acties in 
elkaar, maar doelpunten volgden niet meer. 
 
Frustratie haalde de bovenhand bij Pelt, en onnodige reacties volgden elkaar op korte tijd op. 
Grote klasse van onze jongens om hierop niet te reageren. Voetbal gebeurt nog altijd met de 
voeten, en liefst niet met de mond. 
 
Eindstand: 0-6. 
 
Zeer sterke prestatie tegen een onsportieve tegenstander. 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins (C), Rhune, Tijl, Ben, Senne, Camil, Nathan en Robbe 
Doelpunten: Senne (4), Nathan en Rhune 
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Wedstrijd : KFCT – Hoogstraten IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 16 februari 2019 11u 
Uitslag :  1-1  

 
Onder een stralend zonnetje speelden onze jongens vandaag tegen Hoogstraten. 
 
Een geduchte tegenstander met een goede spelopvatting en een aantal vaardige voetballers. 
 
Onze jongens lieten zien dat zij ook aardig kunnen voetballen. In het eerste kwartier leverde dit 
ons een duidelijk veldoverwicht op, wat resulteerde in een aantal 100%-kansen. Waar Senne in 
eerste instantie van dichtbij nog miste, kon hij met het hoofd mooi de 1-0 binnen tikken. 
 
Door de aanvalsdrift van Sieme aan onze linkerkant konden we Hoogstraten enkele keren 
verrassen. De laatste pass was echter te vaak niet goed genoeg, waardoor mogelijke grote 
kansen de nek werden omgewrongen. 
 
In het tweede kwartier werd de match meer evenwichtig. Hoogstraten kon op dat moment 
enkel dreigen via hun gevaarlijke hoekschoppen. Jatse en zijn verdedigers werkten alles weg.  
Wij van onze kant konden nu en dan gevaarlijk uitbreken, maar doelpunten vielen er niet meer. 
 
Na rust nam Hoogstraten de bovenhand. Onze jongens werden moe en konden niet steeds de 
afstanden blijven belopen. Uit een hoekschop kon Hoogstraten mooi tegenscoren: 1-1. Na de 
blessure van Louis en een gebrek aan wisselmogelijkheden kregen we het moeilijker. Onze 
middenvelder Flor, Tijl en Senne liepen zich de longen uit het lijf, waardoor Hoogstraten niet aan 
echte kansen kwam. 
 
In het laatste kwartier kregen we eenzelfde spelbeeld. Hoogstraten domineerde de match. Wij 
konden niet lang genoeg de bal vasthouden en konden vooraan te weinig creëren. Jaste 
kwam niet meer in de problemen. De hele ploeg streed voor wat ze waard was. Mooi om te 
zien. 
 
Eindstand: 1-1. 
 
Prima ploegprestatie tegen een sterke tegenstander. 
 
Spelers: Jatse (C), Sander, Felins, Sieme, Tijl, Flor, Senne, Camil en Louis 
Doelpunten: Senne 
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Wedstrijd : KFCT – Cappellen IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 9 februari 2019 11u 
Uitslag :  3-1  

 
Na onze mid-week wedstrijd in Westerlo (1-1, Beker Het Nieuwsblad) mochten we vandaag 
opnieuw aantreden tegen onze vrienden uit Kapellen. 
 
De strakke wind bemoeilijkte het voetbal enorm.  
 
We startten met wind in de rug en met een beetje meeval hadden we al gescoord van bij de 
aftrap. De lange bal van Tiemen ging wel over de doelman, maar juist naast het doel. 
 
In het eerste halfuur speelden onze jongens constant op de helft van Cappellen, dat zelf amper 
aan ons doel kwam. Warre moest amper een bal pakken. Aan de overkant creëerden we veel 
kansen, maar door slechte aannames, slechte passes en te traag spel kon er niet gescoord 
worden. De U12-doelman van Cappellen doet meer dan eens zijn  duit in het zakje. Uiteindelijk 
kon Nathan met een prachtig afstandsschot de ban breken: 1-0. 
 
De tweede helft was pas op gang gefloten of de bordjes hingen in evenwicht. Een zeldzaam 
foutje van het voor het overige foutloze Warre werd afgestraft: 1-1. 
 
Signaal voor onze jongens om beter te beginnen voetballen. Er werd goed over de grond 
gespeeld en de kansen werden nu wel afgemaakt. Lucas kon twee maal scoren na een mooie 
actie en assist van Cliff. 3-1 na 45 minuten. 
 
In het laatste kwartier zagen we eenzelfde spelbeeld. KFCT meestal op de veld van Cappellen, 
dat zelf op counter kon gevaarlijk zijn. De enige kans van Cappellen werd door onze 
verdedigers onschadelijk gemaakt. Zelf hadden we score kunnen uitdiepen, maar het lukte ons 
niet meer om te scoren. 
 
Eindstand: 3-1. 
 
Verdiende overwinning. 
 
Spelers: Warre, Pablo, Ben, Rhune, Tiemen, Cliff, Catalin, Nathan, Lucas (C) en Robbe 
Doelpunten: Nathan en Lucas (2) 
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Wedstrijd : De Kempen – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 19 januari 2019 11u 
Uitslag :  2-1  

 
We traden vandaag aan tegen De Kempen. Door de vrieskou liet (een deel van) het veld echt 
goed voetbal niet toe. De Kempen presenteerde zich met een aantal opgeschoten jongens, 
die het fysieke spel niet schuwden. 
 
We startten de match zeer goed. Na twee minuten hadden we al twee 100%-kansen bij elkaar 
gevoetbald. Zoals later zou blijken, stond ons vizier vandaag zeer slecht ingesteld. Onze 
uitstekende start kende echte geen vervolg. De Kempen kwam in de match, legde meer power 
in de acties en troefde ons af op agressiviteit. Na 5 minuten mocht er vrij worden ingekopt: 1-0. 
We bleven onmondig voor doel, en moesten het telkens fysiek afleggen. De 2-0 kwam er juist 
voor rust na veel te slap verdedigend werk. 
 
In het twee kwartier domineerden we de partij. Achteraan kwamen we niet in de problemen, 
en we creëerden kans op kans. Het valt niet te beschrijven wat voor kansen we verkwanselden. 
Zelfs vanop 1 tot 2 meter voor doel lukte het niet. Zeer spijtig, want de kansen kwamen na soms 
fantastische combinaties of passeerbewegingen. Zo konden we uiteraard het verschil niet 
verkleinen, en bleef de ruststand 2-0. 
 
In het derde kwartier kregen we evenwichtig spel. Geen van beide ploegen speelde echt 
goed. De Kempen kreeg direct een grote kans, maar Jatse redde. Wij van onze kant gingen 
vrolijk verder in het missen van quasi-doelpunten.  
 
In het laatste kwartier zagen we eenzelfde spelbeeld. De Kempen zette hoog druk, waardoor 
we moeilijk konden uitverdedigen. In de zone van de waarheid liep het te vaak fout. Louis kon 
uiteindelijk op pass van Tijl verdiend tegenscoren: 2-1. Onze jongens geloofden er opnieuw in, 
maar een grote kans werd om onbegrijpelijke redenen afgefloten.  
 
Niet dat het vandaag aan de scheidsrechter lag, laat ons dit duidelijk stellen. 
 
Eindstand: 2-1. 
 
Ontgoochelend resultaat voor onze ploeg, waarin een aantal jongens niet hun gebruikelijke 
niveau wist te halen. Het kan niet elke week feest zijn. 
 
Hard blijven werken zoals in de voorbije weken is de boodschap !!! 
 
Spelers: Jatse, Pablo, Felins, Sieme, Tijl, Nathan, Louis, Senne (C) en Camil 
Doelpunten: Louis 
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Wedstrijd : KFCT – Dessel Sport IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 12 januari 2019 11u 
Uitslag :  1-1  

 
Onze eerste match na Nieuwjaar speelden we tegen Dessel Sport. Door blessures en 
afwezigheden konden we maar beroep doen op 8 jongens. Bovendien diende door de blessure 
van Thomas, Warre als doelman aan te treden. 
 
Onze jongens speelden in het eerste kwartier meer dan behoorlijk. We speelden Dessel via een 
aantal mooie aanvalsbewegingen goed uit, maar een doelpunt viel nog niet. Zelfs een 
bombardement van schoten leverde geen doelpunt op. Warre stond aan de andere kant vaak 
werkloos toe te kijken. 
 
In het twee kwartier gingen we onder aanvoering van de jarige en zeer sterk spelende Tijl verder 
op ons elan. Het doelpunt dat moest vallen, kwam na een prachtige aanval, die door Lucas (na 
pass van Flor) mooi werd afgerond. 1-0. Kansen om de score uit te diepen waren er genoeg, 
maar een goede Desselse doelman en een aantal net-niet momenten hielden de stand op 1-0. 
 
In het derde kwartier kregen we een terugval. We speelden te slordig, leden te vaak balverlies, 
en stonden toe dat Dessel beter in de match kwam. Na een schermutseling kon Dessel met de 
nodige geluk 1-1 maken. Lucas kwam het middenveld versterken en Tijl ging vooraan post 
vatten. We trokken het laken terug naar ons toe en begonnen opnieuw beter te spelen. 
 
In het laatste kwartier kwamen er opnieuw kansen. Een dubbele knal van Rhune verdiende 
meer. De doelman van Dessel deed veelvuldig zijn duit in het zakje, waardoor er geen 
doelpunten meer vielen. Dessel kon enkel nog eens dreigen op een tegenaanval, maar Warre – 
die een prima match speelde – stond op de juiste plaats. 
 
Eindstand: 1-1. 
 
Vooral voor rust voetballend een zeer sterke teamprestatie van onze 8 jongens. Zij werden spijtig 
genoeg niet beloond voor hun enorme gedrevenheid en wil om te winnen.  
 
Spelers: Warre, Sander, Nathan, Rhune, Tijl (C), Flor, Lucas en Camil 
Doelpunten: Lucas 
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Wedstrijd : KFCT - Berchem IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 1 december 2018 11u 
Uitslag :  2-0  

 
De heenmatch in Berchem leverde ons de zwaarste nederlaag van het seizoen op. Onze 
jongens waren enorm gemotiveerd om vandaag veel beter te doen. 
 
Al snel was duidelijk dat Berchem een sterk team heeft. Veel voetballend vermogen, veel 
snelheid en een portie gezonde agressie. Enkel het laatste durft bij ons wel eens ontbreken. 
Vandaag was die drang en wil zeer sterk aanwezig. Het voetballend vermogen en snelheid 
hebben we sowieso in huis. 
 
In het eerste kwartier zagen we een sterke start van Berchem, die bijna werd beloond. Jatse kon 
een doorgebroken speler van een doelpunt houden. Wij staken onze neus aan het venster via 
een aantal afstandsschoten van Sander. De kleine doelman van Berchem stond echter steeds 
paraat. Wij namen de bovenhand, maar kwamen niet tot kansen. 0-0 na 15 minuten. 
 
In het 2de kwartier kregen we hetzelfde spelbeeld. De verdedigers van beide ploegen waren 
tekens de meerdere van de aanvallers. Hierdoor kwamen er amper kansen in deze match. Het 
spel verliep wel snel, waardoor er veel moesten worden gelopen en gebikkeld. 0-0 na 30 
minuten. 
 
In het derde kwartier kwam er geen wijziging in de situatie. Enkel een mooi uitgespeelde aanval, 
die uiteindelijk Louis bereikte, zou de 1-0 hebben betekend. Louis knalde op de doelman. 0-0 na 
45 minuten. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht. 
 
In het laatste kwartier konden enkele Berchem-spelers het niet meer goed belopen. Een door 
Sieme gedevieerde bal kon door Senne worden binnen getrapt. 1-0 na 50 minuten voetbal. 
Berchem moest meer ruimte weggeven, wat in de kaart van onze aanvallers speelde. De 
kleinste man op het veld, Sieme, scoorde vanop afstand 2-0, wat uiteindelijk ook de einduitslag 
was. 
 
Zeer sterke teamprestatie tegen één van de sterkere ploegen uit de competitie.  
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins (C), Sieme, Ben, Tiemen, Tijl, Catalin, Cliff, Senne en Louis 
Doelpunten: Senne en Sieme 
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Wedstrijd : Cappellen – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zondag 25 november 2018 9.30u 
Uitslag :  3-7  

 
Ondanks het zeer vroege uur waren onze jongens zeer gemotiveerd voor hun match in en 
tegen Cappellen.  
 
Onze jongens gingen zeer furieus van start en drukten Cappellen op het eigen doel. Na amper 3 
minuten hadden we hun doelman al 3 keer aan het werk gezet. Er werd zeer goed en snel 
gecombineerd. Wij verlegden het spel van de ene naar de andere kant en Cappellen was 
verplicht om achter de bal te lopen. Na 10 minuten kan Catalin een voorzet van Rhune binnen 
deviëren: 0-1. Cappellen was nog maar amper aan het doel geweest, maar bij een 
onoplettendheid bij een hoekschop konden zij 1-1 scoren. Juist voor rusten kon Tijl aan de 2de 
paal op aangeven van Cliff verdiend 1-2 scoren. Een doelpunt uit het boekje. 
 
In het 2de kwartier hetzelfde spelbeeld. Cappellen speelde met alle jongens achter de bal en 
speculeerde enkel op counter. Na slecht uittrappen van hun doelman kon Tiemen zeer mooi 1-3 
binnen trappen. Juist voor rusten werd het een beetje ongelukkig 2-3. 
 
In het derde kwartier bleven op hoog niveau spelen. Ons 4de doelpunt startte links achteraan bij 
Sander, en eindigde na 2 tussenstations bij Ben, die er 2-4 van maakte. Opnieuw een doelpunt 
om van te genieten. Cappellen werd bij momenten zoek gespeeld en de score werd uitgediept 
via Catalin en Tiemen: 2-6. 
 
In het laatste kwartier kon Cappellen via hun wel erg grote spits milderen tot 3-6. Onze jongens 
lieten dit niet aan hun hart komen en combineerden vrolijk verder. Op aangeven van Tijl kon 
Cliff zijn meer dan verdiende doelpunt maken. 
 
Eindstand: 3-7. 
 
Zeer sterke prestatie van onze jongens. Voetbaltechnisch één van de betere matchen van het 
seizoen. 
 
Spelers: Jatse, Sander, Ben, Rhune, Tiemen, Tijl, Catalin, Cliff (C) en Robbe 
Doelpunten: Catalin (2), Tiemen (2), Cliff, Tijl en Ben 
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Wedstrijd : Rupel-Boom – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 17 november 2018 14.30u 
Uitslag :  2-4  

 
Op een onbespeelbaar veld traden onze jongens gisteren aan tegen Rupel-Boom. Hoe kunnen 
jeugdspelers zich verbeteren als aan één van de belangrijkste voorwaarden – namelijk een 
fatsoenlijk veld - niet is voldaan? Wat we gisteren zagen, tartte alle verbeelding en is gewoon 
onwaardig op dit niveau !! 
 
Van een echte voetbalmatch kon dan ook geen sprake zijn. Elke bal sprong op, een deftige 
pass geven en een juiste controle uitvoeren, waren zaken die niet aan de orde waren.    
 
In het eerste kwartier hadden we 2 grote kansen via Cliff, en nadien Nathan na een mooie 
aanval over Cliff en Ben. Achteraan zat er niets anders op dan de bal proberen weg te krijgen 
uit de zandvlakte.  
 
In het tweede kwartier ging ons niveau naar beneden. We konden vooraan amper nog dreigen 
en geen enkele kans afdwingen. Achteraan maakten we een aantal foutjes, waarvan er 1 werd 
afgestraft. 1-0 na 30 minuten voetbal (?). 
 
In het derde kwartier draaiden onze jongens de knop om en gingen er 200% tegenaan. Rupel-
Boom werd tegen het eigen doel gedrukt en Thibault lukte snel de 1-1. Er kwamen voldoende 
kansen om meer doelpunten te maken, maar doelman en ongeluk bij de afwerking maakten 
dat de stand ongewijzigd bleef.  
 
In het laatste kwartier kregen we hetzelfde spelbeeld. Nathan scoorde een wereldgoal vanop 
afstand. 1-2. Vanaf dan ging het snel. Opnieuw Nathan en Rhune brachten de stand op 1-4. 
Rupel-Boom kon nog wel tegenscoren, maar de overwinning was een feit. 
 
Eindstand: 2-4. 
 
Proficiat aan de jongens voor hun enorme inzet tijdens de 2de helft. Verdiende zege in zeer 
moeilijke omstandigheden. 
 
Spelers: Thomas, Sander, Warre, Rhune, Tijl, Ben (C), Nathan, Cliff, Robbe, Lucas en Thibault 
Doelpunten: Nathan (2), Thibault en Rhune 
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Wedstrijd : KFCT – City Pirates IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 10 november 2018 11u 
Uitslag :  3-1  

 
Zoals verwacht verscheen City Pirates (CP) met een fysiek zeer sterke ploeg.  
 
Wij van onze kant hebben dit veel minder, maar kunnen daar veel voetballend vermogen en 
snelheid tegenover zetten. 
 
In het eerste kwartier was CP lichtjes beter, wat zich vertaalde in een aantal kansen. Thomas 
pakte echter zeer goed, en onze verdedigers Sander, Sieme en Warre (Ben) deden meer dan 
hun taak. Wij van onze kant konden nu en dan tegenprikken, maar het ontbrak voorlopig nog 
aan de nodige zuiverheid in de passing en de laatste bal. 
 
In het tweede kwartier kon CP direct scoren na een individuele actie van hun nummer 10, die 
letterlijk onze jongens voorbij liep. Lukaku kon dit niet beter doen. Wie dacht dat onze jongens 
de kopjes lieten hangen, kwam bedrogen uit. Wij konden meer en meer onze voet naast deze 
van CP zetten, en creëerden een aantal 100%-kansen. Voorlopig bleef de score 0-1. Thomas en 
Sander op de lijn moesten 2 keer de meubelen redden. Prima gedaan. 
 
In het derde kwartier waren we de betere ploeg. Na een gekraakt schot van Camil kon Louis de 
1-1 binnen duwen. Onze jongens beseften dat er meer in zat en speelden met een enorm 
enthousiamse en engagement. Elke speler liep, knokte en probeerde zijn ploegmaat te helpen. 
Prachtig om te zien. Voetballend probeerden we openingen te maken en kansen te creëren. 
Voorlopig zat er nog geen 2de doelpuntje in. CP werd nerveus, maakte fouten en kwam niet 
meer aan voetballen toe.  
 
In het laatste kwartier schakelden onze jongens nog een versnelling hoger. Thomas hield met 
bijstand van zijn verdedigers – in feite met de hulp van de hele ploeg – zijn netten schoon. In het 
middenveld werd goed gecombineerd. Vooraan gebruikten we zeer goed onze snelheid om 
CP voortdurend pijn te doen. 
 
Na een actie van Ben op rechts kon Tijl aanleggen voor een schot. De bal kwam bij Senne, die 
de 2-1 scoorde. Een enorme vreugde bij onze jongens. Nauwelijks enkele minuten kon Ben zich 
uit een kluwen van spelers vrijmaken en Senne aanspelen. Senne twijfelde niet en maakt zijn 2de 
van de dag: 3-1. Onze jongens door het dolle heen. 
 
In de laatste minuten konden we CP van ons doel houden, waardoor de eindstand 3-1werd. 
 
Fantastische prestatie van deze groep!!!! 
 
Voetballend vermogen gekoppeld aan 200% inzet levert in principe steeds resultaat op. 
 
Spelers: Thomas, Sander, Warre, Sieme, Tijl (C), Senne, Ben, Louis, Flor en Camil 
Doelpunten: Senne (2) en Tijl 
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Wedstrijd : Hoogstraten – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 20 oktober 2018 12.30u 
Uitslag :  2-0  

 
In de eerste ronde had Hoogstraten ons een nederlaag toegediend. Tijd dus voor revanche. 
 
Onze jongens speelden een zeer sterk eerste kwartier. We hadden constant de bal, die we 
goed lieten rondgaan. HVV kon enkel counteren, maar zonder echt doelgevaar. Wij van onze 
kant creëerden voldoende kansen om te scoren en de match in de juiste richting te duwen. 
Spijtig genoeg misten we kortbij of stond de doelman van HVV op de juiste plaats.    
 
In het tweede kwartier moesten we toestaan dat HVV stilaan de overhand nam. Jaste moest 
meer tussen komen en aan aantal goede reddingen verrichten. Wij van onze kant waren 
vooraan te onmondig en niet doelgericht genoeg om grote kansen af te dwingen. 
 
0-0 na 30 minuten. Een logisch resultaat.  
 
in het derde kwartier moesten we meer achteruit. HVV liet ons soms achter een ongrijpbare bal 
aanlopen. Een zeldzaam foutje van Jatse bracht de stand op 1-0. Op hoekschop kwamen we 
tot een mooie kans op de gelijkmaker, maar hun doelman bracht redding. 
 
In het laatste kwartier probeerden we de achterstand ongedaan te maken. Snel na de pauze 
was het bijna zover, maar opnieuw geen treffer. Het was HVV, dat er aan de overkant 2-0 van 
maakte. Nadien kregen we een aantal 100% kansen om tegen te scoren. Overhaasting en 
schoten van te ver leverden echter geen doelpunt meer op. 
 
Eindstand: 2-0. 
 
Verdiende overwinning van HVV.  
 
Zoals direct na de match aan de jongens meegegeven. Dit soort matchen kan je enkel maar 
winnen wanneer alle jongens zich voor 200% geven. Laat dit een wijze les naar de komende 
matchen. 
 
Spelers: Jatse, Flor (C), Felins, Sieme, Tiemen, Nathan, Catalin, Senne, Robbe en Louis 
Doelpunten: - 
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Wedstrijd : Berchem – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zondag 14 oktober 2018 10u 
Uitslag :  5-8  

 
Onze jongens moesten vroeg uit de veren om hun wedstrijd in Berchem af te werken. Berchem 
speelde vorig jaar op eliteniveau. Een ideale tegenstander dus om ons tegen te meten. 
 
We namen de wedstrijd direct in handen, hadden veel balbezit, maar konden niet echt 
gevaarlijk zijn. Na een inworp van ons kon Berchem snel counteren en 1-0 aantekenen. Onze 
jongens deden we ze altijd doen. Gedreven verder blijven gaan en de tegenstander beetje bij 
beetje meer pijn doen. Catalin scoorde de verdiende gelijkmaker en Tiemen bekroonde een 
individuele actie met een mooi doelpunt: 1-2.      
 
Snel in het tweede kwartier hingen de bordjes gelijk na zwak ingrijpen van onze doelman: 2-2. 
Onze jongens stelden snel orde op zaken. Camil scoorde een fantastisch 3de doelpunt vanop 
afstand. Catalin en Tiemen maakten hun 2de van dag en brachten de stand op 2-5. Juist voor 
affluiten werd een breedtepass onderschept en onhoudbaar binnen getrapt: 3-5. 
 
Net als in het eerste halfuur legden we ook in het derde kwartier Berchem onze wil op. Er 
kwamen verschillende mogelijkheden om de score op te drijven. Opnieuw Camil en Tiemen 
(met het hoofd na hoekschop) brachten de stand op 3-7. Berchem kon Jatse amper bedreigen. 
Achteraan hielden we alles goed gesloten. 
 
In het laatste kwartier kon Camil 3-8 scoren. Nadien was er concentratieverlies. Opnieuw zwak 
ingrijpen van onze doelman leverde een 4de tegentreffer op. Berchem kon zelfs – onnodig – 5-8 
laten aantekenen. 
 
Eindstand: 5-8. 
 
Verdiende zege. Prima prestatie van de jongens uit de as van het veld, die de anderen 
meetrokken en beter lieten spelen.  
 
Spelers: Jatse, Louis C, Pablo, Warre, Robbe, Tiemen, Catalin, Nathan, Lucas (C), Thibault en 
Camil 
Doelpunten: Catalin (3), Tiemen (3) en Camil (2) 
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Wedstrijd : KFCT – Cappellen IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 6 oktober 2018 12.30u 
Uitslag :  7-1  

 
De zon was opnieuw van de partij, en dat inspireerde onze jongens om een fantastisch eerste 
kwartier op de mat te leggen. Cappellen werd langs alle kanten voorbij gelopen. Onze jongens 
deden wat ze wilden en scoorden al na amper 30 seconden (Nathan).  De aanvalsgolven 
bleven komen en Tiemen, opnieuw Nathan en Catalin sloegen Cappellen na 15 minuten knock-
out. 4-0!!  
 
Op dat moment had Jatse amper een bal moeten pakken. Onze verdediging kon elke 
tegenaanval goed afweren, en zelfs aanvallende impulsen geven. 
 
In het tweede kwartier kwam Cappellen beter in de match zonder echt voor gevaar te zorgen. 
Wij van onze kant drongen niet meer echt aan. Er kwamen nog wel kansen, maar moesten 
wachten tot minuut 29 om Catalin zijn 2de van de dag te zien scoren. 5-0 bij rust. 
 
Onze derde kwartier was ondermaats. Wij hervielen in oude fouten. Balaannames en passing 
lieten te wensen over. Er werd overhaast gespeeld, wat leidde tot slecht uitgespeelde kansen. 
Cappellen probeerde nu en dan tegen te prikken, maar Jatse werd niet echt op de proef 
gesteld. Enkel Cliff kon met zijn linkervoet de 6-0 binnen trappen.  
 
In het laatste kwartier kwam er terug wat meer animo in de match. Cappellen kon een aantal 
keer dreigen, en ook wij kregen opnieuw kansen. Op één daarvan wist Cliff zijn 2de te scoren. 
Cappellen scoorde zowaar tegen (7-1). Wij lieten nog een aantal kansen onbenut. De score 
had veel hoger kunnen / moeten uitvallen. 
 
Eindstand: 7-1. 
 
Een meer dan verdiende zege. Bij momenten echt genoten van het spel van onze jongens.  
 
Spelers: Jatse, Sander, Warre, Rhune, Robbe, Tiemen, Tijl, Catalin, Nathan (C)en Cliff 
Doelpunten: Catalin (2), Cliff (2), Nathan (2) en Tiemen 
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Wedstrijd : KFCT – Rupel-Boom IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 29 september 2018 11u 
Uitslag :  4-2  

 
Onder een mooi najaarszonnetje moesten onze jongens gisteren aantreden tegen Rupel-Boom. 
 
Al snel bleek dat R-B aardig kon voetballen, en een aantal technisch onderlegde spelers had. 
Onze jongens compenseerden dit met inzet, kracht en hun wekelijkse portie wedstrijdmentaliteit. 
Een bedrijvige Camil was zijn tegenstander veelvuldig te snel af, en kon Lucas met een gelukje 
de 1-0 laten scoren. Graag wel wat meer enthousiasme na een doelpunt!!!! 
 
Na 10 minuten kon Thibault na voorbereidend werk van Lucas de 2-0 op het bord zetten. 
 
In het tweede kwartier was R-B duidelijk de betere ploeg. Dankzij een sterke Jatse konden we 
onze netten schoon houden. Wij van onze kant brachten te weinig. Veelvuldige foute controles 
en passing brachten met zich mee dat we nooit in ons spel kwamen. Kansen waren er 
nauwelijks. 
 
In het derde kwartier speelden we beter. Er kwamen opnieuw kansen om te scoren. Na een 
vrijschop kon R-B echter terug komen tot 2-1. Niet voor lang echter, want Thibault maakte met 
een prachtig gekruist schot de 3-1. 
 
In het laatste kwartier kwam R-B snel op 3-2 na zwak verdedigen van onze kant. Daarna hadden 
we overwicht, dat zich vertaalde in voldoende kansen. Een mooie actie op rechts werd door 
Lucas binnen getrapt. De scheidsrechter keurde het doelpunt echter af. Lucas had “los” 
geroepen, en dit mag nu éénmaal niet.  
 
Na pass van Lucas kon Cliff alleen op doel afgaan. Cliff werkte beheerst af en legde de 
eindstand vast. 
 
Eindstand 4-2. 
 
Een zege, die werd behaald op basis van heel veel inzet en engagement. Voetbaltechnisch 
was het echter niet goed genoeg. 
 
Spelers: Jatse, Louis C, Sander, Pablo, Ben, Rhune, Thibault, Tijl, Warre, Camil, Cliff, en Lucas 
Doelpunten: Thibault (2), Lucas en Cliff 
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Wedstrijd : City Pirates – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 22 september 2018 14.30u 
Uitslag :  3-3  

 
Op het kunstgrasveld van City Pirates ontmoetten we vandaag een fysiek sterke ploeg, die 
bovendien goed probeerde te voetballen. 
 
In het eerste kwartier ging de wedstrijd gelijk op. Er kwamen kleine kansen aan beide kanten, 
maar er werd niet gescoord. Na mistasten in onze verdediging kon een CP-speler alleen op 
Jatse afgaan en scoren. 1-0 juist voor rust. 
 
In het tweede kwartier toonden we te veel respect voor onze tegenstander. We wonnen weinig 
duels, kwamen een stapje tekort en speelden zeer onzorgvuldig. Passes kwamen niet en 
controles waren te ver van de voet. Door niet accuraat ingrijpen op een loopactie van de 
linksbuiten kon CP vanuit een scherpe hoek scoren: 2-0. Dit was blijkbaar het signaal om uit een 
ander vaatje te tappen. Onze jongens werden wakker en zetten CP onder druk. Een doelpunt 
moest vallen. Catalin trapte mooi overhoeks binnen. 2-1 en de aansluiting was er. 
 
Ondanks de wake-up call tijdens de rust kregen we na 3 minuten in het derde kwartier op 
counter een 3de treffer rond de oren. 3-1. Onze jongens lieten zich niet van de kook brengen en 
begonnen aan een indrukwekkend offensief. CP kwam niet meer van eigen doel af en kon met 
meer geluk dan kunde doelpunten vermijden. 
 
Dit scenario zette zich – ook door sterke aanmoedigingen van onze ouders – in het vierde 
kwartier verder. Na 5 minuten was de scheve situatie rechtgezet. Flor en Catalin scoorden op 2 
minuten, waardoor de bordjes weer in evenwicht kwamen: 3-3.  
 
CP kon enkel nog tegenprikken via counters, maar Jaste en zijn verdedigers lieten niets meer 
door. Er kwamen nog verschillende kansen voor Cliff, Catalin, Sander en Tijl, maar de verdiende 
4de treffer viel niet meer. 
 
Eindstand 3-3. 
 
Vooral vanaf de 20ste minuut een zeer sterke prestatie van onze jongens, die een goede 
tegenstander na rust tegen het eigen doel plakte. 
 
We mogen fier zijn op de prestatie van onze jongens. 
 
Spelers: Jatse (C), Sander, Ben, Felins, Sieme, Tijl, Flor, Catalin, Louis S en Cliff 
Doelpunten: Catalin (2) en Flor 
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Wedstrijd : KFCT – KFC Dessel IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 15 september 2018 11u 
Uitslag :  3-0  

 
Vandaag was Dessel onze tegenstander. Dessel speelde een ouderwets kick and rush voetbal, 
dat zelfs al jaren niet meer op Match of the Day wordt getoond. Lange ballen op een stevige 
spits, die het moet klaren. 
 
In het eerste kwartier hadden we het zeer moeilijk met deze manier van voetballen. Thomas 
hield ons een aantal keer goed recht. Zelf konden we aanvallend veel te weinig brengen, ook 
omdat we bij momenten te veel in de lucht speelden en zeer slordig waren in onze passing en 
controle. 
 
In het tweede kwartier hadden we de zaak beter onder controle. Achteraan stonden Pablo, 
Felins en Sieme perfect te verdedigen, waardoor ze Thomas enorm konden ontlasten. Vooraan 
deden Camil en Thibault leuke dingen, die uiteindelijk ook de voorsprong opleverden via Lucas. 
1-0. Juist voor de pauze kon Lucas zijn tweede doelpunt maken na een hoekschop van Thibault. 
 
Wellicht een gevleide voorsprong op dat moment, maar het pleit voor onze jongens dat zij zich 
in de match hebben geknokt, en uiteindelijk ook konden scoren. 
 
In het derde kwartier vielen er geen doelpunten en noteerden we enkel maar opmerkingen aan 
het adres van de scheidsrechter. Elke faze werd door onze tegenstander becommentarieerd, 
waardoor van een echte match geen sprake meer was. Dikke chapeau voor onze jongens dat 
zij in dit gebeuren niet mee gingen.   
 
In het laatste kwartier kwam Dessel een aantal keer zeer gevaarlijk opzetten. Thomas en zijn 
verdedigers konden telkens op tijd de bal ontzetten, waardoor de clean sheet een feit werd. 
Aanvallend lukte het ons niet om verschillende overtalsituaties uit te spelen. 
 
Een aantal minuten voor het einde kon Louis S na een prachtcombinatie tussen Lucas en Pablo 
de eindstand vastleggen.  
 
Eindstand 3-0. 
 
Een wedstrijd, die geen schoonheidsprijs verdient. Daarvoor was er te veel emotie en 
negativiteit op en naast het veld. 
 
Dikke proficiat voor onze jongens voor hun perfecte wedstrijdmentaliteit, hun enorm strijdershart 
en hun positieve ingesteldheid op en naast het veld!!!!! 
 
Spelers: Thomas, Pablo, Warre (C), Felins, Sieme, Flor, Camil, Lucas, Louis S en Thibault 
Doelpunten: Lucas (2) en Louis S 
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Wedstrijd : De Kempen – KFCT IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 8 september 2018 11u 
Uitslag :  2-10  

 
Na een moeizaam begin (1-0 achterstand) namen onze jongens de touwtjes in handen. Er werd 
mooi gecombineerd en doelpunten bleven niet uit. Nathan scoorde zeer beheerst 2 maal. 
Catalin maakt met een stiftbal 1-3 en Louis kon enig mooi 1-4 maken. In een tijdspanne van 
enkele minuten was de match gespeeld. De Kempen kon hier weinig tegen inbrengen.  
 
In het tweede kwartier kwam de match in evenwicht. Er waren weinig kansen aan beide 
kanten. Wij speelden te slordig en te weinig over de grond. Aanvallend was het op dat moment 
te weinig. Verdedigend ging het zeer goed. Jatse, Robbe/Pablo, Ben en Sieme gaven weinig 
kansen weg. Onze aanvoerder Sieme verdiende zeker een doelpunt na een prachtactie, die 
eerst op de paal en nadien op de lat strandde. 
 
In het derde kwartier duwden onze jongens het gaspedaal in. Tiemen, Louis en Catalin konden 
de score verder uitdiepen. De Kempen was aangewezen op tegenaanvallen, waaruit ze een 
2de doelpunt konden maken. Tussenstand 2-7. 
 
In het laatste kwartier zagen we eenzelfde spelbeeld. Er kwamen genoeg kansen om de score 
verder uit te diepen. Catalin en Louis scoorden elk hun 3de; Flor maakte zijn 1ste en verdiende 
doelpunt. 
 
Eindstand 2-10. 
 
Verdiende overwinning van onze jongens, die bij momenten de tegenstander voetbaltechnisch 
overklasten. Naast het mooie spel werd ook de perfecte wedstrijdmentaliteit getoond.  
 
Spelers: Jatse, Pablo, Sieme (C), Tiemen, Robbe, Catalin, Nathan, Louis S, Flor en Ben 
Doelpunten: Catalin (3), Louis S (3), Nathan (2), Tiemen en Flor 
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Wedstrijd : KFCT  - Hoogstraten VV IP U13 wit 
Datum : Zaterdag 1 september 2018 11u 
Uitslag :  7-2  

 
Onze eerste competitiewedstrijd van het seizoen moesten we betwisten tegen Hoogstraten. 
 
De eerste minuten verliepen moeizaam. Sommigen geraakten moeilijk in hun ritme, waardoor 
we vaak een stapje te kort kwamen. Dit verbeterde vrij snel, waardoor we de bovenhand 
namen. Er kwamen enkele schuchtere pogingen, echter zonder veel doelgevaar. 
 
Op 5 minuten legden we de wedstrijd echter in een definitieve plooi. Doelpunten van Robbe, 
Tiemen, Catalin en Nathan zorgden voor een verdiende en alleszeggende 4-0 voorsprong. 
 
Ons verdedigend kwartet gaf geen krimp. Warre, Pablo, Rhune stonden zeer sterk en scherp te 
verdedigen en Jatse deed wat hij altijd doet, namelijk ballen pakken. 
 
In het tweede kwartier lukte het een pak minder. Vooraan konden we niet genoeg doorzetten. 
De bal was te vaak in de lucht en de mooie aanvallen van voordien kwamen er veel minder. Er 
vielen dan ook geen doelpunten. 
 
In het derde kwartier kwamen onze jongens terug meer in hun spel. Er volgden mooie 
combinaties en dito kansen. De bal ging er te vaak naast of over en de doelman van 
Hoogstraten pakte verschillende ballen. 
 
Opnieuw Nathan en Catalin deden ons juichen, waardoor de tussenstand op 6-0 kwam. 
 
In het laatste kwartier kwam Hoogstraten aan een tegentreffer (6-1). Camil kon de score verder 
uitdiepen. In de slotfase lukte Hoogstraten nog een tegendoelpunt. 
 
Eindstand 7-2. 
 
Verdiende overwinning van onze jongens, die de juiste mentaliteit en verbetenheid toonden, en 
bij momenten mooi veldspel lieten zien. Doe zo verder! 
 
Spelers: Jatse, Pablo, Warre, Rhune (C), Tiemen, Robbe, Catalin, Nathan, Lucas, Camil en Louis C 
Doelpunten: Catalin (2), Nathan (2), Robbe, Tiemen en Camil 
 


