
10-JARIG JUBILEUMTORNOOI FRIS

Sportclub Druivenstreek is de laatste jaren een vaste deelnemer aan het G-voetbaltornooi van
Fris. Bij het 10-jarig jubileum waren wij er dan ook graag bij. Opvallend bij de aankomst was
dat er heel wat gekende ploegen waren afgezakt naar de Campus Parnas in Dilbeek. Met 48
deelnemende ploegen was dit evenement op voorhand al geslaagd voor de organisatoren.

Onze spelers vertrokken zeer gemotiveerd om er het beste van te maken. Pas omgekleed
moest er onmiddellijk gestart worden in een toch wel iets te kleine voetbaltent, extra opgezet
om iedereen evenveel speelkansen te geven. Warmeluchtblazers en de spanning zorgden
tijdens de eerste match tegen de Red Devils 1 dat het er letterlijk en figuurlijk warm aan
toeging. De sfeer zat er goed in en de wedstrijd was ondanks de 0 - 2 verliescijfers
gelijkopgaand. Maar winnen is alleen mogelijk wanneer je scoort, en dat vergaten wij de
eerste wedstrijd .

Aangenamer spelen werd het in de grote zaal tegen de Red Devils 2. Deze ploeg speelde iets
ruimer van elkaar waardoor wij gebruik maakten van enkele goede kansen. Wij hadden zeker
geen overwicht maar met een 2 -1 verdiende zege zag je de mannen blinken. De toon was
gezet en zij zouden niet meer verliezen. Dit was natuurlijk vlug gezegd, maar men moest het
nog bewijzen met de bal op het veld.

De twee volgende tegenstanders kenden wij niet maar zowel tegen Levensvreugde als tegen
Indivo werd er met overtuiging gespeeld. En tweemaal werd tegen een even sterke ploeg met
een 1 - 1 resultaat, een gelijkspel afgedwongen. En dan de laatste wedstrijd, die waren wij zo
al verloren, hoorde je al zeggen, want G-sport Pajottenland had alles al gewonnen en
sommige spelers herinnerden zich nog de pandoering die ze tijdens een vorig tornooi van deze
ploeg hadden gekregen. Halfweg in de laatste wedstrijd stonden wij wel met 2 - 0 achter en
toch voelde iedereen dat er misschien meer in zat. Een enige kans die we kregen zorgde voor
de aansluitingstreffer, voor extra moed en spanning tijdens de laatste minuten. De ultieme
vervanging, de laatste seconden voor het eindsignaal, nog één aanval, en ja ... goal, het
gelijkmakend doelpunt was er, een ontlading bij de hele ploeg, net alsof ze goud hadden
gewonnen. Proficiat!

Fiere spelers trokken met een medaille als aandenken naar huis.
De begeleiders, Erik en Jean Pierre, waren vooral blij met de goede verstandhouding, de inzet
en sportieve geest bij Sportclub Druivenstreek.

Bedankt Bram, David, Dean, Johan, Kevin B, Kevin C, René, Stefan en Youri!

 

 

 


