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Zoals tot nu toe elke week al het geval was, waren de trouwe supporters van onze 

spelertjes U6 trouw op post, zelfs in de striemende regen. 

Al gauw na het eerste fluitsignaal klaarde het echter volledig uit en kwam een stralend 

zonnetje tevoorschijn. De eerste kans in de wedstrijd was immers voor JG: inworp Ian, 

samenspel met Killian en Achiel alleen voor goal.  De bal ging echter nipt naast. De toon 

was gezet, de mama’s en papa’s werden bijna zot en dan … 

… werden we geconfronteerd met iets wat we tot nu toe nog niet mochten meemaken… 

we kwamen op VOORSPRONG: 0-1 => prachtige goal van Achiel na geharrewar voor de 

goal, schot en binnen! 

Onze vreugde was echter van korte duur want direct daarna, Ninove breekt door 1-1. 

Nadien was het op en af voor beide teams, Jarno kreeg open kans-> schot nipt naast, 

inworp Alexander, geharrewar voor de goal -> Senne schot nipt naast. Opeens komt 

Chelsy aan de bal, goed doorspelen en Ian voor de goal. Volgens de mama’s aan de zijlijn 

GOAL, doch den arbiter beslist er anders over => keeper Ninove redt juist voor de lijn. 

Speciale vermelding voor onze keeper Niels, want tot dan toe deed hij diverse geslaagde 

tussenkomsten zowel met de voet (!) als met de handen. 

Nadien Ninove doelpunt 2-1. 

Na inworp Alexander, Inte (die ook al enkele schoten naar doel richtte) speelt door naar 

Jarno => 2-2. 

Vlak voor rust trapt onze keeper Niels ver uit, goed samenspel, keeper Ninove redt. 

 

Na de rust moesten we in het begin vooral rekenen op onze keeper. Met de nodige 

schijnbewegingen (en de daarbijhorende bijna-hartaanval van zijn mama) redde hij keer 

op keer. 

Toch kwam Ninove weer op voorsprong: 3-2. 

De volgende fases waren terug voor onze spelertjes: Senne, Killian, Chelsy, Inte,… .  Na 

een hoekschop voor JG belandt de bal echter weer bij Ninove, profiteren hiervan => 4-2.  

Direct daarna 5-2, ai ai … 6-2! 



Tijd om voor de supporters een tandje bij te steken en onze kindjes naar voor te 

schreeuwen. En het loont… na vertrek vanuit middenveld Alexander, Senne, Killian, en 

enkele Ninoofse kindjes � GOAL. Gezien Killian uitbundig viert, kennen we de goal met 

veel plezier aan hem toe. Hij vocht immers als een leeuw tussen al die andere grote 

kerels => 6-3. 

En dan komt het sterke moment van Senne, of liever momenten…  keeper Ninove trapt 

uit, recht in de voeten van Senne die niet twijfelt => 6-4.  Nog ne keer proberen denkt 

keeper Ninove… helaas voor hem, onze Senne terug op post => 6-5! 

De supporters zagen het al helemaal zitten … helaas voor ons was het volgens de arbiter 

nog maar 45 seconden spelen. De laatste fase was ook nog voor JG, het mocht niet 

baten. 

EINDSTAND 6-5. 

 

BESLUIT: 

Teamspirit van onze kindjes SUPER, 

Inzet 300%, 

Tot nu toe de meeste goals dan de voorbije 3 matchen, 

Kortom … er zit progressie in � merci voor Amaury hiervoor! 

 

De trouwe fans kijken met plezier de komende matchen tegemoet. Tot de volgende… 

 


