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Wedstrijd : City Pirates – KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 28 april 2018 10 
Uitslag :  5-6  

 
Onder leiding van Luc en Gunther werkten onze jongens hun laatste competitiematch af tegen 
City Pirates, een (fysiek) sterke ploeg met veel technisch onderlegde spelers. 
 
Het werd een spannende match, waarbij beide ploegen om beurt op voorsprong kwamen. 
 
Uiteindelijk kon Tijl de beslissende 5-6 binnen trappen, waardoor onze jongens met de 
overwinning naar Turnhout konden. 
 
Spijtig dat de tegenstander zowel tijdens als na de wedstrijd niet de nodige fair-play aan de dag 
kan leggen. Dit kan gelukkig niet van onze jongens gezegd worden. 
 
Dikke proficiat aan Luc, Gunther en de hele ploeg!!!!!  
 
Spelers: Jatse, Robbe, Ben, Sieme, Tijl, Tiemen, Senne, Nathan en Ilias 
Doelpunten: Senne (4), Tijl en Tiemen 
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Wedstrijd : KFCT  - Hoogstraten VV IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 21 april 2018 12u30 
Uitslag :  12-4  

 
Onder een stralende zon speelden we onze laatste thuismacht van het seizoen tegen 
Hoogstraten VV. 
Wij namen de wedstrijd onmiddellijk in handen en voetbalden tal van kansen bij elkaar maar de 
afwerking ontbrak waardoor we met slechts 1-0 (een doelpunt van Camil) het eerste kwartier 
afsloten. 
In het 2e kwartier komt Hoogstraten terug op gelijke hoogte wanneer wij niet scherp genoeg 
reageren bij een tegenaanval. Maar we voetballen goed en de doelpunten volgen dan ook… 
Camil gaat goed zijn rechtstreekse tegenstander voorbij en speelt dan de ingelopen Tijl aan die 
de verdiende 2-1 op het scorebord zet. Maar opnieuw krijgen we een vermijdbare tegengoal 
binnen waardoor we met een 2-2 tussenstand gaan rusten. 
Na de rust komt Hoogstraten op een tegenaanval zelfs 2-3 voor. Maar onze jongens steken nu 
een tandje bij en wat eerst niet lukte gaat nu van zelf. In een tijdspanne van 6 minuten scoren 
we 6 keer. Zo gaan we van 2-3 naar 8-3.  Warre scoort knap uit een vrije trap, Camil scoort nog 
eens fraai op een perfecte voorzet van Pablo en Lucas scoort na knap voorbereidend werk van 
Cliff. 
Er wordt nu goed gecombineerd en we scoren ook in het laatste kwartier nog 4 keer. Rhune 
bekroont zijn sterke match met een doelpuntje en ook Camil en Lucas (2x) scoren nog. 
Tussendoor scoort Hoogstraten ook nog eens op een tegenaanval waardoor de eindstand op 
12-4 gebracht wordt. 
 
Een prima prestatie van de jongens maar we moeten proberen vanaf de start scherp te zijn, 
eigenlijk had deze match al aan de rust gespeeld moeten zijn als we iets efficiënter waren 
geweest voor doel en als wij iets scherper hadden verdedigd.  Maar de 2e helft was 
genieten…mooie combinaties en enkele pareltjes van doelpunten…  goed gespeeld jongens! 
 
 
Spelers: Louis C, Pablo, Warre, Rhune, Lucas, Tijl, Cliff en Camil 
Doelpunten: Camil (4), Tijl, Cliff, Warre, Lucas (4) en Rhune 
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Wedstrijd :  KFCT – Lyra TSV IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 14 april 2018 12u30 
Uitslag :  8-1  

 
 
Spelers: Louis C, Catalin, Cliff, Louis S, Tijl, Rhune, Sander, Warre, Sieme en Felins 
Doelpunten: Catalin (3), Cliff (3) Rhune en Louis S 
 
 

    
Wedstrijd : R Cappellen FC  -  KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zondag 8 april 2018 12u 
Uitslag :  1-4  

 
 
Spelers: Jatse, Mathias, Catalin, Camil, Louis S, Tijl, Rhune, Sander en Felins 
Doelpunten: Catalin (3) en Camil 
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Wedstrijd : KFCT - KFC De Kempen  IP U12 wit 
Datum : Zaterdag 24 maart 2018 12u30 
Uitslag :  5-1  

 
Onze jongens namen het vandaag op tegen De Kempen. 
 
We namen de wedstrijd direct in handen en lieten een aantal mooie acties zien. Cliff was 
meermaals te snel voor zijn directe tegenstander, en na 5 minuten was het 1-0. Een gemeten 
voorzet van Cliff werd aan de tweede paal mooi binnen getrapt door Sieme. Er volgden nog 
mooie aanvallen, maar we vonden doelman en paal op onze weg. 
 
De Kempen kon enkel dreigen na wat onzekerheid bij ons achteraan. 
 
In het tweede kwartier kregen we hetzelfde spelbeeld. We voetbalden op de helft van onze 
tegenstander, maar vonden niet direct een gaatje in hun verdediging. Na een door Sieme 
getrapte hoekschop kon Felins mooi met het hoofd scoren. 2-0. 
 
In de loop van het tweede kwartier moest Sieme spijtig genoeg naar de kant met een probleem 
aan de knie. 
 
In het derde kwartier schoten onze jongens snel en veelvuldig raak. Een hoekschop van Cliff 
werd prachtig binnengetrapt door Tijl met de linkervoet. Na een mooie actie kon Catalin 
scoren. En na slordig uitverdedigen van De Kempen scoorde Catalin zijn tweede goal. Op 4 
minuten stond het 5-0. Nadien zakte het tempo, uiteraard mede door het warme weer. 
 
In het vierde kwartier noteerden we minder mogelijkheden. We waren nog wel de betere ploeg, 
maar tot echte kansen kwamen er niet meer. De Kempen kon een aantal keer lichtjes dreigen, 
maar zonder gevaar. Spijtig dat we in de laatste minuten van de match toch nog een onnodig 
en zeker vermijdbaar doelpunt tegen kregen. 
 
Zeer degelijke prestatie van de jongens met vooral in het eerste halfuur mooi voetbal. 
 
Spelers: Mathias, Louis C, Sander, Felins, Rhune, Warre, Cliff, Catalin, Sieme en Tijl 
Doelpunten: Catalin (2), Sieme, Felins, en Tijl 
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Wedstrijd : Hoogstraten VV - KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 10 maart 2018 13u 
Uitslag :  3-1  

 
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Hoogstraten VV op het programma.  Uit de vorige 
confrontaties wisten we al dat dit een heel moeilijke wedstrijd zou worden. (thuis werd er met 3-1 
gewonnen en uit werd het na een spannende wedstrijd 1-2) 
 
Het eerste kwartier was het wat zoeken om de juiste posities te vinden, we speelden vandaag 
voor het eerst in een 3-2-2 formatie i.p.v. de gebruikelijke 3-1-3. 
Hoogstraten begon enorm gretig en wij vonden niet meteen onze draai in de nieuwe opstelling. 
Hierdoor kwam Hoogstraten na een kleine 10’ voetballen ook verdiend op voorsprong. 
 
In het 2de kwartier herstelden wij toch het evenwicht. We maakten nu beter gebruik van de 
ruimtes op de flank en voetbalden ook enkele mooie kansen bij elkaar. Toch was het 
Hoogstraten dat er in minuut 23 2-0 van maakte.  Maar 2 minuten later kon Rhune een aanval 
van de thuisploeg afstoppen en stuurde hij met een mooie pass Louis diep die de keeper 
uitkapte en binnen schoot, 2-1 na 25 minuten.  We duwden nu door en een prima voorzet van 
Sieme werd nog nipt over gekopt en in de laatste minuut van de eerste helft kwam Louis net 
een voetje te kort om een strakke voorzet van Sieme aan de 2e paal binnen te duwen.  Zo 
gingen we rusten met een 2-1 tussenstand. 
 
Na de pauze gingen we onmiddellijk op zoek naar de gelijkmaker. We creëerden ook enkele 
100% kansen maar zowel Cata als Louis zagen hun kopballen net naast of over het doel gaan.  
Rhune kende dan weer pech toen hij op de rechterflank goed naar binnen sneed en zijn strak 
schot op de lat belandde.  Een opgerukte Felins zag zijn schuiver dan weer net naast gaan. 
We speelden nu vooral op de helft van de tegenstander en op een snel uitgevoerde 
tegenaanval scoorde Hoogstraten de 3-1 toen hun flankspeler fraai kon wegdraaien en onder 
Jatse binnen schuiven.  Een mooi doelpunt maar wij verdedigden in deze fase ook te laks. De 
voorzet mocht te gemakkelijk getrapt worden en ook de speler die kon scoren kreeg veel te 
veel ruimte. 
 
In het laatste kwartier gingen we terug in de 3-1-3 formatie spelen.  Dit leverde nog wel enkele 
kansen op maar scoren lukte niet meer. Ofwel waren we niet scherp genoeg voor doel ofwel 
zat een uitstekende doelman er nog tussen.  Cata legde bijvoorbeeld nog eens mooi af voor Tijl 
die strak inschoot maar de keeper zweefde de bal uit de winkelhaak.   Zo bleven we dus steken 
op 3-1. 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Rhune, Tijl, Catalin, Warre, Cliff en Louis S 
Doelpunten: Louis 
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Wedstrijd : KFCT  - R Cappellen FC  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 24 februari 2018 12u30 
Uitslag :  7-2  

 
Vandaag werd er thuis gevoetbald tegen R. Cappellen FC, de enigste ploeg waar we na de 
winterstop tegen verloren.  In Cappellen werd er met 3-2 verloren na een prima wedstrijd waarin 
we niet efficiënt genoeg omsprongen met de doelkansen. 
 
Vandaag liep het anders, reeds na 4 minuten kon diepe spits Mathias een uittrap van Jatse 
goed mee nemen en binnen schieten. Nog eens 4 minuten later verdubbelde diezelfde Mathias 
de score toen Catalin prima van flank veranderde en de bal mee gaf met de opgerukte Rhune.  
Het voorzet-schot van Rhune werd door Mathias voorbij de keeper in doel verlengd.  Nog voor 
het einde van het eerste kwartier werd het 2-1 omdat we niet scherp genoeg verdedigden. 
 
Het 2e kwartier verliep eerder rommelig, de passing was slordig en iedereen probeerde zijn ding 
te doen i.p.v. goed samen te spelen.  Als we dan toch eens goed combineerden leverde dit 
onmiddellijk mooie kansen op die jammer genoeg niet afgewerkt werden. Felins kende dan 
weer wat pech toen een pegel van hem op de kruising belandde.  Zo gingen we rusten met 
een 2-1 tussenstand. 
 
Ook het derde kwartier brachten we niet ons beste voetbal, we domineerden wel maar we 
bleven te slordig in de passing en waren niet efficiënt genoeg voor doel. Warre kon toch één 
van onze kansen verzilveren en maakte er in de 44e minuut 3-1 van. 
 
In het laatste kwartier werd er wel iets beter gespeeld en werkten we onze kansen ook af. Zo 
liepen we uit naar een 7-1 tussenstand met doelpunten van Catalin, Louis (2) en Cliff.  Op een 
goed uitgespeelde tegenaanval legde de bezoekers de 7-2 eindstand vast. 
 
Het resultaat oogt mooi maar toch speelden we niet ons beste voetbal. Hiervoor waren we veel 
te slordig in de passing, werd er bij momenten ook niet scherp genoeg verdedigd en maakten 
we vaak de foute keuzes in het samenspel. 
 
 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S,Mathias, Catalin, Cliff en Rhune 
Doelpunten: Warre (1), Catalin (1), Mathias (2), Louis (2) en Cliff (1) 
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Wedstrijd : KFC De Kempen - KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 17 februari 2018 11u 
Uitslag :  2-7  

 
 
Vandaag speelden we de uitwedstrijd tegen KFC De Kempen A.  Tijdens de opwarming was het 
even aanpassen aan het hobbelige natuurgras maar eens de wedstrijd gestart was hadden we 
daar geen last meer van. 
 
We begonnen enorm gretig en scherp aan de wedstrijd. In de 2e minuut leverde onze 2e corner 
van de wedstrijd al meteen de 0-1 op. Cliff bracht de bal mooi voor doel en aan de 2e paal 
werkte Sieme de bal beheerst tegen het net. 
2 minuten later waren de rollen omgekeerd, nu was het Sieme die de corner trapte en was Cliff 
de afwerker van dienst. 0-2 na 4 minuten spelen… beter kan je niet aan de wedstrijd beginnen! 
 
Ook na die snelle voorsprong bleven we mooi combinatievoetbal spelen. We zochten bijna 
altijd de voetballende oplossing en dat leverde nog in het 1ste kwartier de 0-3 op toen Tijl op pass 
van Cliff een mooie collectieve aanval kon afronden. 
 
In het 2e kwartier speelden we bijna constant op de helft van de tegenstander. Onze 
verdediging, Robbe – Felins – Rhune, stond ijzersterk te spelen en we gaven dan ook bijna geen 
enkele kans weg.  Onze gelegenheidsdoelman Warre stond dan ook nog eens heel alert te 
keepen en voetbalde goed mee.  Zo hielden we vrij gemakkelijk de 0 achteraan en vooraan 
bleven we kans na kans creëren en dit leverde nog 2 doelpunten op via Louis. Eerst veroverde 
hij de bal door met de 3 aanvallers goed druk te zetten op de verdediging van de thuisploeg en 
kon hij vrij binnen schieten en na 26 minuten speelde Tijl goed in op Louis die met een plaatsbal 
de keeper verschalkte. 0-5 aan de rust dus na een uitstekende eerste helft. 
 
Ook na de pauze gingen we goed van start. Na 35 minuten trapte Cliff een corner naar de 
eerste paal waar Tijl goed kwam ingelopen en in doel verlengde. 0-6 dus vlak na rust… 
Na dit doelpunt moesten we Robbe wegens een blessure naar de kant halen. Hierdoor kwamen 
we 10 minuten met een mannetje minder te staan en kregen we het toch even lastig. De 
thuisploeg profiteerde hier optimaal van door 2 keer tegen te scoren. 
 
In het laatste kwartier nam Robbe plaats tussen de palen zodat we met Warre terug 7 fitte 
veldspelers op het veld konden brengen. Hierdoor namen we terug het commando over en 
voetbalden we weer enkele uitstekende kansen bij elkaar om de score hoger op te drijven.  In 
minuut 56 bekroonde Felins zijn sterke wedstrijd met een doelpunt op vrije trap.  
 
Zo werd het dus 2-7 na een leuke pot voetbal.  Goed gevoetbald jongens! 
 
 
Spelers: Warre, Robbe, Felins, Rhune, Tijl, Cliff, Louis S en Sieme 
Doelpunten: Sieme, Cliff, Louis S (2), Tijl (2) en Felins 
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Wedstrijd : City Pirates – KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 10 februari 2018 15h 
Uitslag :  1-8  

 
Spelers: Jatse, Felins, Lucas, Ben, Tiemen, Nathan, Camil en Rhune 
Doelpunten: Camil (3), Tiemen (2), Ben (2) en Nathan  
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Wedstrijd : KFCT  - Hoogstraten VV IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 3 februari 2018 12u30 
Uitslag :  3-1  

 
Hoogstraten VV was de tegenstander van vandaag.  Uit de vorige confrontaties wisten we al 
dat dit een heel moeilijke wedstrijd zou worden. 
Hoogstraten begon sterk en speelde de bal goed rond zonder echt tot uitgespeelde kansen te 
komen. Wij hadden het even moeilijk maar herstelden dan toch het evenwicht en voetbalden 
ook de eerste echte grote kans bij elkaar… maar de plaatsbal van Louis strandde op de verste 
paal. Enkele minuten later openden we dan toch de score toen Cata kon binnen trappen na 
uitstekend druk zetten van onze aanvallers. De verdediging van HVV ging hierdoor in de fout en 
Cata strafte dit genadeloos af.  1-0 na het eerste kwartier dus. 
 
Hoogstraten begon enorm gretig aan het 2e kwartier en drukte ons terug op onze eigen helft. Dit 
leverde enkele hete standjes op voor ons doel (vooral op hoekschoppen) maar we slaagden er 
toch in de nul op het bord te houden.  Er werd nu gestreden voor elke bal en hierdoor vergaten 
we te voetballen. We trapten de bal te vaak zo maar weg en in de opbouw liep het te vaak mis 
door gemiste controles of slordig ingespeelde passes. Maar dit was ook wel de verdienste van 
HVV dat enorm veel druk zette op onze speler in balbezit. Maar we hielden toch stand en 
gingen rusten met een gevleide 1-0 tussenstand. 
 
Ook het 3e kwartier hadden wij het moeilijk om er voetballend uit te komen. Combinerend lukte 
het niet echt maar toch waren we af en toe nog gevaarlijk met een diepe bal op de sterk 
spelende Catalin. Cata zag een mooie actie nog gered worden door de keeper van 
Hoogstraten en ook Ben had nog een mooie actie in huis maar zijn gekruist schot ging 
voorlangs.  HVV deed ons soms pijn via de pijlsnelle flankspeler maar verder dan een hard schot 
op de paal en enkele gevaarlijke hoekschoppen kwamen zij ook niet. Ook na het 3e kwartier 
bleef de 1-0 dus op het scorebord. 
 
In het laatste kwartier probeerden wij het laken definitief naar ons toe te trekken en wij scoorden 
al snel de 2-0 toen Senne Cata mooi in het straatje stuurde en Cata cool afwerkte. Dit was 
meteen het sein voor de bezoekers om alles of niks te spelen en met nog meer powerplay uit te 
pakken. Dit leverde al snel de aansluitingstreffer op. 2-1 met nog 10 minuten te spelen. 
De 2-2 was een paar keer dicht bij en we kraakten onder de druk van HVV maar op karakter en 
inzet hielden we toch stand. In de laatste minuut bekroonde Cata zijn beresterke wedstrijd met 
de 3-1 na weer een knappe individuele actie. 
 
Het was een enorm lastige wedstrijd maar als ploeg toonden we de juiste mentaliteit en inzet 
om ook zulke wedstrijden tot een goed einde te brengen. Proficiat jongens! 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Senne, Ben, Catalin, Tiemen en Louis S 
Doelpunten: Catalin (3) 
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Wedstrijd : KFCT  - K Lyra TSV IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 27 september 2017 12u30 
Uitslag :  8-1  

 
 
Net zoals vorige week nemen we de wedstrijd onmiddellijk in handen.  We spelen de bal goed 
rond en vinden ook meestal goed de vrije man.  Dit levert dan ook meteen enkele mooie 
kansen op. Senne, Ben en Nathan scoren elk 1 keer en zo eindigt het 1e kwartier op een 
comfortabele 3-0 tussenstand. 
 
In het 2e kwartier krijgen we hetzelfde spelbeeld. Er wordt bij momenten heel goed 
gecombineerd en de bezoekers worden op hun eigen helft vast gezet. Catalin en Senne zorgen 
voor een 5-0 tussenstand. Vlak voor rust wordt een foutje van Jatse afgestraft en scoort Lyra de 
5-1. Jammer want onze verdediging stond ook goed te spelen en gaf zo goed als geen enkele 
kans weg. Maar met een goed afstandsschot van de beste man van Lyra werd het dus toch 5-1. 
 
Na de rust wordt er wat geschoven met de jongens wat de posities betreft maar we blijven toch 
dominant voetbal spelen.  Catalin scoort nog 2 keer maar ook onze verdedigers rukken goed 
mee op. Zo moet de bezoekende doelman 2 keer goed ingrijpen op schoten van Thibault en 
Ben. 
Het laatste doelpunt van de middag wordt gescoord door Senne die een mooi doorsteekpassje 
van Catalin beheerst in doel schuift. 
 
Eindstand 8-1 na een prima collectieve prestatie. Lyra was duidelijk een maatje te klein voor 
onze jongens. Volgend weekend volgt een echte test tegen VV Hoogstraten. We kijken er al 
naar uit… 
 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Senne, Ben, Catalin, Nathan en Thibault 
Doelpunten: Senne (3), Catalin (3), Ben (1) en Nathan (1) 
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Wedstrijd : R. Cappellen FC - KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zondag 21 januari 2017 12u00 
Uitslag :  3-2  

 
Voor onze 2e wedstrijd na de winterstop trokken we naar Kapellen. 
 
Vanaf de aftrap namen we de wedstrijd in handen. Er werd goed gecombineerd en dit leverde 
enkele prima kansen op maar de afwerking liet wat te wensen over. 
Na 10 minuten komt de thuisploeg er op tegenaanval eens gevaarlijk uit en dit levert een 
hoekschop op. Deze wordt hard en scherp voor doel getrapt en onze doelman verkijkt zich hier 
een beetje op en zo komen we tegen de gang van het spel in op een 1-0 achterstand. 
 
Ook het 2e kwartier speelden we heel dominant en creëerden we voldoende kansen om te 
scoren. Toch duurde het tot de 24e minuut vooraleer we de 1-1 konden scoren. Het schot van 
een sterk spelende Tijl werd nog afgeblokt en viel zo voor de voeten van Louis, die kapt zich 
mooi vrij met rechts en trapt binnen met links.  Even later krijgen we de kans op de 1-2 maar de 
bal wil er maar niet in. Capellen was ook één keer gevaarlijk en trof de paal.  Ruststand 1-1… 
 
Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld, veel inzet, goede combinaties en kansen… maar 
scoren lukte maar niet. De paal of lat of een goed keepende thuisdoelman stond steeds in de 
weg. En zoals dat vaak gaat in het voetbal, wie de kansen niet afmaakt krijgt het deksel op de 
neus.  Een foutje bij het uitvoetballen leverde de 2-1 op en op een goed uitgespeelde counter 
werd het zelfs 3-1. 
 
Het laatste kwartier werd er nog een tandje bijgestoken en drongen we de thuisploeg helemaal 
terug voor eigen doel.  We troffen nog 2 keer de lat en uiteindelijk kon Tijl in de 59e minuut zijn 
prima wedstrijd toch nog bekronen met de 3-2. Dit werd ook meteen de eindstand. 
 
Een zure nederlaag en de jongens waren ook echt teleurgesteld. Dit is te begrijpen maar was 
echt niet nodig omdat we een prima wedstrijd gespeeld hebben waarin de afwerking het enige 
minpuntje was. 
 
Spelers: Louis C, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S, Cliff en Tijl (C) 
Doelpunten: Louis (1) en Tijl (1) 
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Wedstrijd : KFCT  -  KFC De Kempen TL  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 13 januari 2018 12u30 
Uitslag :  3-1  

 
Vandaag speelde we de eerste competitiewedstrijd van de terugronde en tegenstander van 
dienst was KFC De Kempen. 
De eerste 5 minuten was het nog wat aftasten en zoeken maar daarna namen we resoluut de 
wedstrijd in handen.  Er werd aan een hoog tempo gespeeld en de bal ging goed rond. Dit 
leverde ook enkele prima kansen op maar scoren lukte nog niet. 
Het 2e kwartier was ook prima maar toch duurde het tot minuut 25 vooraleer we ons eerste 
doelpunt konden scoren. Cliff ronde een knappe individuele actie mooi af met een gekruist 
schot in de verste hoek. 
Dit doelpunt werkte bevrijdend en 2 minuten later stond het 2-0. Nu was het Louis met een actie 
op links, naar binnen komen en schieten… de keeper van De Kempen kon de bal wel 
tegenhouden maar niet klemmen en Cliff duwde de rebound binnen. 
Zo gingen we rusten met een verdiende 2-0 voorsprong. 
Ook het derde kwartier waren we dominant maae de keeper van de bezoekers en wat pech in 
de afwerking zorgde ervoor dat het 2-0 bleef. 
De Kempen kwam nu af en toe ook opzetten en na 35’ scoorde zij de aansluitingstreffer na een 
mooi uitgespeelde aanval.  Even later kwamen we goed weg toen De Kempen de lat trof. 
Onze jongens staken nu nog een tandje bij en dit leverde al snel de 3-1 op toen Felins een raket 
afvuurde richting winkelhaak. 
In het laatste kwartier verwaterde ons spel een beetje en lieten we De Kempen terug in de 
wedstrijd komen. De passing was nu slordiger en er werd ook veel minder bewogen en teveel 
met de bal gelopen, toch leverde dit niet echt veel gevaar meer op.  Zo bleef het 3-1 na een 
aangename wedstrijd. 
 
Een prima prestatie van het hele team, proficiat jongens! 
 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S, Catalin, Rhune en Cliff 
Doelpunten: Cliff (2) en Felins (1)  
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Wedstrijd : KSV Bornem  -  KFCT IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag  2 december 2017 14u30 
Uitslag :  1-0  

 
Vandaag stond onze laatste competitiewedstrijd van de eerste ronde op het programma, uit tegen KSV 
Bornem.  Al bij de opwarming bleek dat het veld er erg slecht bij lag en dat dit goed voetbal spelen niet 
eenvoudig zou maken. 

Ondanks het slechte veld namen wij de wedstrijd toch onmiddellijk in handen en drongen we Bornem 
terug op eigen helft. Dit leverde enkele kleine kansjes op maar die werden jammer genoeg niet omgezet 
in doelpunten. Halverwege het eerste kwart kwam Bornem er eens uit en toen wij een corner niet goed 
weg gewerkt kregen opende zij met een afstandsschot de score…  1-0, tegen de gang van het spel in. 

Ook in het tweede kwartier kregen we enkele kansjes om de gelijkmaker te scoren maar ook nu weer 
faalden we in de afwerking.  Bornem kwam er ook nog één keer heel gevaarlijk uit op tegenaanval, maar 
hun schot ging voorlangs.  Zo gingen we rusten met 1-0. 

In de 2e helft maakten wij de fout om te veel met de lange bal te gaan spelen en vergaten we  simpel  te 
voetballen.  Dat leverde veel slechte passes en controles op en veel onnodig balverlies dus.  Bornem 
dacht vooral aan hun voorsprong verdedigen en was alleen gevaarlijk op een schaarse tegenaanval. 

In het laatste kwartier speelden we dan alles of niks, we gingen met 2 verdedigers spelen zodat we een 
mannetje meer hadden op het middenveld.  Dit leverde ook enkele kansen op maar scoren lukte toch 
niet meer.  Bornem kwam zelfs nog dicht bij de 2-0 wanneer zij gevaarlijk counterden maar onze keeper 
stond 2 keer pal om dit te verhinderen.   Zo bleven we in de modder van Bornem steken op 1-0. (onze 
enigste wedstrijd waarin we niet tot scoren kwamen) 

Ondanks deze mindere wedstrijd kunnen we toch positief terug kijken op de eerste ronde denk ik. We 
wonnen 10 van onze 14 competitiewedstrijden en speelden 2 keer gelijk en verloren 2 keer…   en dit 
met bij momenten echt wel goed voetbal.  Toch zijn er ook nog heel wat zaken die nog beter kunnen en 
daar gaan we de rest van het seizoen dan ook aan werken.  Proficiat jongens! 

Spelers : Louis C, Catalin, Sander, Sieme, Louis S, Cliff, Warre, Rhune, Tijl en Felins 

Doelpunten : / 
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Wedstrijd : KFCT  - K Londerzeel SK IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag  november 2017 12u30 
Uitslag :  4-2  

 
Vandaag speelden we tegen Londerzeel SK.  Al snel werd duidelijk dat dit geen gemakkelijke wedstrijd 
zou worden.  Londerzeel zette goed druk zodat wij eigenlijk nooit echt goed aan voetballen toe kwamen. 
We verloren te veel duels en onze passing was vaak ook net niet goed genoeg. Toch speelden we enkele 
mooie kansen bij elkaar maar ook bij de afwerking liep het voor geen meter. (en we kenden ook wat 
pech met bijvoorbeeld een bal op de paal)  Na 10 minuten openden de bezoekers dan ook de score 
nadat zij hun 3e kans van de wedstrijd wel wisten te verzilveren.  0-1 was ook meteen de tussenstand na 
de 1ste 15 minuten. 

In het tweede kwartier namen we de wedstrijd toch in handen maar Londerzeel bleef ons pijn doen met 
hun hoge pressing en snedige tegenaanvallen.  Jatse moest enkele keren gevat tussen komen om de 0-2 
te voorkomen.  Vlak voor de rust wist Warre op een mooie dieptepass van Rhune toch de gelijkmaker te 
scoren.  1-1 na 30 minuten. 

In de 2e helft liep het wat vlotter, Londerzeel kon de druk van het eerste half uur niet aanhouden en wij 
vonden elkaar nu toch beter… de passing was nu ook zuiverder en we wonnen ook steeds meer duels. 
Toch werd er een aantal keren net niet scherp genoeg afgewerkt…  maar In de 44ste minuut werkte Louis 
een collectieve aanval toch koelbloedig af en zo eindigde het 3e kwartier met een 2-1 tussenstand. 

Na onze voorsprong leek de veer bij een strijdvaardig Londerzeel toch gebroken en wij gingen met meer 
vertrouwen spelen.  Rhune scoorde de verdiende 3-1 na een snelle counter en Warre scoorde enig mooi 
de 4-1 wanneer hij een perfect doorsteekpasje van Catalin over de uitkomende keeper stiftte.   In de 
laatste minuut scoorde Londerzeel nog de 4-2 toen een vrije trap met het hoofd in doel werd verlengd. 

Spelers : Jatse, Catalin, Sander, Sieme, Louis, Cliff, Warre (C), Rhune en Felins 

Doelpunten : Warre (2), Louis en Rhune 
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Wedstrijd : KFCT  - SK Sint Niklaas IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 28 oktober 2017 12u30 
Uitslag :  8-1  

 
Vandaag speelden we tegen SK Sint Niklaas. Vanaf de aftrap namen we de wedstrijd in handen 
en in de eerste 5 minuten voetbalden we 3 loepzuivere kansen bij elkaar.  In de 5’ opende we 
dan ook de score toen Louis met een listig passje binnendoor Catalin rechts voor doel 
vrijspeelde en catatlin de bal aan de 2e paal mooi en de voeten van Cliff schoof die simpel kon 
binnen duwen. Ondanks ons veldoverwicht bleef het toch slechts 1-0 omdat we iets te 
nonchalant omsprongen met onze kansen. 
 
Dit was ook zo in het 2e kwartier. We voetbalden aardig met mooie combinaties en veel 
beweging maar de afwerking kon beter. Enkel Warre wist nog een aanval succesvol af te 
ronden na mooi voorbereidend werk van Louis. 2-0 was dan ook de ruststand. 
 
Bij de start van de 2e helft probeerde de bezoekers ons vast te zetten maar op de eerste goede 
tegenaanval scoorden we al de 3-0. Felins werd goed diep gestuurd en zag dat de mee 
gelopen Sieme helemaal vrij stond. Hij speelde de bal dan perfecte af op Sieme die deze kans 
niet liet liggen. 3-0 na 35 minuten.  Enkele minuten later scoorde Sander zijn eerste van het 
seizoen goed voor de 4-0. Er werd nu wat minder secuur verdedigd en de bezoekers 
profiteerden hier van om er 4-1 van te maken. 
 
In het laatste kwartier namen we de wedstrijd weer in handen en nu waren we ook efficiënt. 
Sander scoorde enig mooi de 5-1 en Louis ronde een individuele actie perfect af, goed voor de 
6-1. 
Warre scoorde nog uit een vrije trap en Felins kopte de 8-1 tegen de netten na een perfecte 
voorzet van Cliff. 
 
Mooie teamprestatie weer jongens en wat mij als trainer heel tevreden stemt is het feit dat we 
meer en meer oog hebben voor onze medespelers. We scoorden vandaag meermaals door 
een ploegmakker aan te spelen die vrij stond terwijl we in zulke situaties vroeger meer voor 
eigen succes gingen.  Goed bezig jongens! 
 
Spelers: Louis C, Sander, Felins, Sieme (c), Warre, Tijl, Louis, Catalin en Cliff 
Doelpunten: Cliff, Warre (2), Sieme, Sander (2), Louis en Felins 



 

KFC Turnhout 
Wedstrijdverslagen IP U12  

 

  

www.kfct.be Pagina 16 van 23 
 

 

    
Wedstrijd : Hoogstraten VV - KFCT  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag21 oktober 2017 13u 
Uitslag :  1-2  

 
Vandaag stond de streekderby tegen Hoogstraten VV op het programma. Zou het onze 
jongens wel lukken wat de eerste ploeg vorige week niet kon, winnen op Hoogstraten? 
 
Er werd gestart aan een hoog tempo en met 2 ploegen die er vol voor gingen. Dat leverde een 
intense wedstrijd op met veel duels, druk op de tegenstander in balbezit, snelheid en kansen 
aan de 2 kanten. Na 10 minuten opende de thuisploeg de score toen wij een corner niet goed 
weg gewerkt kregen. Zelf kregen we ook enkele kansen, maar Louis mistte zijn schot en Warre en 
Cliff kenden wat pech bij de afwerking.  1-0 na het eerste kwartier dus… 
 
In het 2e kwartier kregen we hetzelfde spelbeeld. Mooie combinaties en aanvallen die goed 
over en weer gingen. Net voor de rust leverde een dubbele 1-2 tussen Louis en Catalin de 
oververdiende 1-1 op.  Dit was ook de ruststand. 
 
Tijdens de rust werd al het positieve van de eerste helft benadrukt en gevraagd van op dezelfde 
manier te blijven spelen, de doelpunten zouden dan wel komen. 
En na 5 minuten spelen was het zover : een sterke Rhune speelde met een perfecte dieptepas 
Sieme vrij op links.  Sieme trapte een mooie voorzet richting eerste paal waar Warre in één tijd 
knap binnen trapte.  Een prachtig doelpunt zoals je ze normaal alleen bij Barcelona ziet!  
Schitterend jongens! 
 
De duels werden nu wat harder en de gemoederen geraakten verhit. (vooral naast het veld) 
Toch bleven onze jongens geconcentreerd spelen en kreeg Hoogstraten geen echt 
uitgespeelde kansen meer. Onze verdedigers – Rhune, Felins en Sander - deden het vandaag 
super!  Hoogstraten schakelde over op de lange bal op hun grote, sterke spits maar Jatse stond 
paraat als dat nodig was. 
 
In het laatste kwartier kregen wij nog 3 loepzuivere kansen op de 1-3 maar de mooie plaatsbal 
van Cliff spatte uiteen op de lat en kansen voor Sieme en opnieuw Cliff gingen er net niet in. 
 
Zo bleef het 1-2 na een aangename maar felle wedstrijd. Dit was de onze beste wedstrijd van 
het seizoen en dit tegen een sterke tegenstander. Chapeau jongens! 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Warre (c), Tijl, Rhune, Louis, Catalin en Cliff 
Doelpunten: Catalin en Warre 
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Wedstrijd : KFCT  -  KSV Bornem IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 14 oktober 2017 12u30 
Uitslag :  17 - 0  

 
Onder een stralende zon speelde we vandaag onze thuiswedstrijd tegen KSV Bormen. Bornem 
heeft een tekort aan U12 spelers en daarom speelt het met zijn B-ploeg met bijna allemaal U11 
spelers. 
 
Al snel werd duidelijk dat Bornem B een maatje te klein was voor onze ploeg. Wij speelden de 
bal goed rond en creëerden kans na kans maar de afwerking was nog niet top en zo eindigde 
het eerste kwartier op slechts 1-0.  Na een vlotte combinatie op rechts tussen Catalin, Cliff en 
Louis werd Warre vrijgespeeld die er 1-0 van maakte. 
 
In het 2e kwartier liepen we verder uit tot 4-0. Doelpunten van Tijl, Sieme en Louis. 
 
Na de rust werd er veel geschoven met spelers, verdedigers in de aanval en andersom, en Felins 
maakte hier gretig gebruik van om 5 keer te scoren in amper 7 minuten.  Ook Catalin scoorde 
zijn doelpuntje en zo stond het na 3 kwartier 11-0. 
 
In het laatste kwartier werd de kloof nog verder uitgediept tot 17-0. Cliff en Louis (2x) en Rhune 
en Warre (1x) scoorde de doelpunten. 
 
 
 
Spelers: Mathias, Louis C, Sander (c), Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S, Catalin, Rhune en Cliff 
Doelpunten: Tijl (1), Louis (3) Felins (5) Sieme (2), Rhune (1) Warre (2) Cliff (2) en Catalin (1)  
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Wedstrijd : Londerzeel SK - KFCT  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 7 oktober 2017 11u 
Uitslag :  3-4  

 
Vandaag trokken we naar het verre Londerzeel en een ongeval op de A12 en een plaatselijke 
omleiding zorgde ervoor dat we maar net op tijd voltallig waren. 
Na een ingekorte opwarming bleek al snel dat Londerzeel een sterke ploeg had.  Het eerste 
kwartier domineerde een goed combinerende thuisploeg maar echt grote uitgespeelde kansen 
leverde dit toch niet op. 
Net toen wij wat beter in de wedstrijd kwamen en een corner afdwongen kregen we het deksel 
op de neus. Onze corner werd onderschept door de thuisploeg en met een goed uitgespeelde 
counter maakte zij er 1-0 van.  Dit was ook de tussenstand na 1 kwartier. 
In het 2de kwartier herstelden wij het evenwicht en Cliff ronde op assist van Tijl een aanval 
schitterend af. 1-1 na 17 minuten. Het spel golfde nu goed op en neer met kleine kansjes aan de 
2 kanten. Toch was het weer de thuisploeg die op voorsprong kwam toen wij niet alert genoeg 
reageerden op een corner.  2-1 na 25 minuten en ook meteen de ruststand. 
 
Na de pauze schoten wij weer goed uit de startblokken en toen Catalin op rechts goed 
vrijgespeeld werd daar Sander kwam hij goed naar binnen en schoot hij hard onder de keeper 
in doel. 2-2. 5 minuten later ronde de thuisploeg een mooie aanval perfect af en waren wij weer 
op achtervolgen aangewezen. Wij kregen weer enkele kleine kansjes en toen Catalin nog eens 
hard op doel besloot loste de keeper de bal maar Mathieu was goed gevolgd en duwde de 
gelijkmaker binnen. 3-3 na 45 minuten dus. 
In het laatste kwartier kwamen we via opnieuw Mathieu op voorsprong. De thuisploeg drukte nu 
door en op de tegenaanval kregen we nog een enorme kans op de 3-5 toen Warre mooi vrij 
gespeeld werd door Felins maar Warre wachtte net iets te lang om op doel te besluiten. Zo 
bleef het toch nog spannend en wonnen we uiteindelijk gevleid met 3-4. 
Londerzeel was vandaag voetballend de betere ploeg maar wij toonden dat je met veel inzet 
en karakter ook wedstrijden kan winnen. 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Mathieu, Catalin (c) en Cliff 
Doelpunten: Mathieu (2), Cliff (1) en Catalin (1) 
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Wedstrijd : KFCT  -  City Pirates  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 30 september 2017 12u30 
Uitslag :  6-1  

 
Vandaag speelden we tegen de City Pirates.  Vanaf het eerste fluitsignaal trokken we in de 
aanval en dat leverde al onmiddellijk gevaar op, maar de afwerking was net niet goed genoeg 
om de bezoekende keeper te verslaan.  Enkele minuten later was het wel prijs, Sander 
onderschepte de bal op onze rechter flank en stuurde Cliff met een gemeten voorzet diep. Cliff 
ging op snelheid door tot de achterlijn en legde dan perfect terug tot bij Tijl die beheerst 
afwerkte. 1-0 na 4 minuten.  Vijf minuten later verdubbelde we de score toen Tijl opnieuw kon 
scoren op assist van Cliff.  En nog één minuut later scoorde Louis al de 3-0.  Dit was ook meteen 
de tussenstand na 1 kwartier. We wonnen alle duels, speelden de bal snel rond en waren 
efficiënt voor doel. Een prima 1ste kwartier dus. 
 
Het 2e kwartier was het allemaal wat minder. Er werd nu wat te lang met de bal gelopen, we 
hadden minder oog voor onze medespelers en we waren wat minder scherp in het 
uitvoetballen en de duels. En zo lieten we de bezoekers terug in de wedstrijd komen. Dit leverde 
niet meteen veel gevaar op maar toch slikten we een vermijdbaar tegendoelpunt. Stand bij de 
rust : 3-1.  
 
Na de pauze gingen we weer goed van start en Louis scoorde al snel de 4-1 op assist van Tijl. De 
duels werden nu harder en er moest geknokt worden voor elke bal. En toch voetbalden we nog 
enkele mooie kansen bij elkaar… Felins ronde een lange ren beheerst af door de bal mooi in de 
linker hoek te plaatsen en even later scoorde Catalin de 6-1 na een assist van Sander. 
 
Al bij al een vlotte overwinning na een wedstrijd in helse weersomstandigheden waarin we 
toonden dat we goed kunnen voetballen als het kan maar dat we ook kunnen knokken als dat 
moet. 
 
Een prima prestatie van het hele team, proficiat jongens! 
 
 
Spelers: Mathias, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S, Catalin en Cliff 
Doelpunten: Tijl (2), Louis (2) Felins (1) en Catalin (1)  
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Wedstrijd : Rupel Boom FC  -  KFCT  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 23 september 2017 10u15 
Uitslag :  2-5  

 
Rupel Boom uit om 10u15, dat wil zeggen vroeg uit de veren en ik was dan ook benieuwd of 
onze jongens vanaf de eerste minuut goed wakker zouden zijn. 
 
En het antwoord volgde al snel, vanaf de eerste minuut namen wij de wedstrijd in handen.  We 
probeerden goed te combineren en de ruimte op de flanken goed te benutten.  Dit leverde al 
snel enkele kansen op maar scoren lukte (nog) niet.  Onze afwerking was net niet scherp 
genoeg en ook de keeper van Boom pakte uit met enkele sterke reddingen.  0-0 na het 1ste 
kwartier dus. 
In het 2de kwartier kregen we hetzelfde spelbeeld, wij domineerden maar moesten blijven 
uitkijken voor de snedige tegenaanvallen van de thuisploeg.  En zoals zo vaak gebeurt in 
voetbal kreeg de ploeg die de kansen mist het deksel op de neus…  Op een snelle inworp na 
een tegenaanval scoorde de thuisploeg de 1-0.  En even later kwamen we zelfs goed weg toen 
een schot van de snelle spits van Boom op de bovenkant van de lat belande.  1-0 achter dus 
aan de rust ondanks ons goede spel. 
 
In de 2e helft gingen wij furieus van start en dat leverde al snel de 1-1 op wanneer Cliff een hoge 
voorzet van Sieme in 2 tijden voorbij de keeper kan werken.  Een minuut later probeert Louis de 
keeper te verschalken met een afstandsschot maar de bal valt net te laat en belandt zo op het 
dak van het doel.  Maar weer een minuut later komt de 1-2 toch op het scorebord na een 
individuele actie van Louis. 
Na 39’ minuten maakt Louis er zelfs 1-3 van na mooi samenspel met Cliff.  We gaan nu met 
enorm veel zelfvertrouwen voetballen en dat leverde nog enkele mooie aanvallen en 
doelpunten op.  Sieme scoort de 1-4 nadat Cliff op snelheid zijn man uitschakelt en de achterlijn 
haalt en dan perfect terug legt op Sieme die de bal beheerst in de verste hoek trapt.  
De thuisploeg probeert het evenwicht te herstellen en scoort de 2-4 wanneer wij na een 
hoekschop de bal niet weg gewerkt krijgen. 2-4 na 3 kwartier. 
 
In het laatste kwartier verandert er niet veel meer, wij controleerden de wedstrijd en kwamen er 
nog enkele keren heel gevaarlijk uit op de tegenaanval.  Onze verdedigers deden het 
uitstekend en Boom kreeg geen uitgespeelde kansen meer.  In minuut 59 scoorden wij zelfs nog 
de 2-5 na alweer een prachtige aanval. Catalin speelde op het middenveld een 1-2tje met 
Louis, de bal werd dan naar onze linkerflank gespeeld waar Warre goed in de ruimte dook en 
dan met een uitstekende pas Cliff voor doel vrij speelde die in één tijd afwerkte. 
 
Dit was onze beste prestatie tot nu toe in de competitie. We speelden met veel inzet en lef en er 
werd prima samengespeeld… vandaag stond er echt een team op het veld. 
 
Proficiat jongens! 
 
Spelers: Jatse (C), Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S, Catalin en Cliff 
Doelpunten: Cliff (2), Louis (2) en Sieme (1)  
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Wedstrijd : KFCT  - R Cappellen FC  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 16 september 2017 12u30 
Uitslag :  2-1  

 
Vandaag speelden we tegen Cappellen onze 2e thuiswedstrijd van het seizoen. Cappellen 
kende we nog van vorig seizoen in de Jeugdcup Het Nieuwsblad en diende zich aan als een 
taaie tegenstander. 
 
Het eerste kwartier ging het spel goed op en af met 2 ploegen die van achteruit verzorgd 
voetbal probeerde te spelen. De looplijnen waarop we deze week getraind hadden kwamen er 
een paar keer goed uit.  
In de 8ste minuut kon Warre op corner van Cliff de score openen, dit was ook meteen de 
tussenstand na 1 kwartier. 
 
Vanaf het 2e kwartier werden de duels harder en werden er ook steeds meer fouten gemaakt. In 
de 17e minuut kon Cappellen de gelijkmaker scoren nadat ze een vrije trap voorbij een kansloze 
Louis trapten. Ondertussen was het ook stevig beginnen regenen wat het niveau van het spel 
niet ten goede kwam. 
 
Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld, veel inzet, veel duels en veel goede wil langs beide 
zijden maar het voetbal was niet meer zo goed.  Er werd teveel met de lange bal gespeeld, en 
het positiespel verwaterde ook. 
 
Bij een snelle omschakeling van verdediging naar aanval kon Louis met een listige pas Catalin 
alleen voor de keeper brengen en Catalin werkte staalhard af.  2-1 na 33 minuten. 
Cappellen probeerde nog de bakens te verzetten met lange ballen richting hun snelle en 
stevige aanvallers maar onze verdedigers stonden pal. 
Cappellen bleef drukken en wij kwamen er nog een paar keer gevaarlijk uit op de tegenaanval. 
De keeper van Cappellen bracht nog redding op een volley van Louis, na een goeie dieptepas 
van Felins, en Louis besloot ook nog eens voorlangs na een mooie actie van Tijl die centraal voor 
doel op dook en met een gemeten voorzet Louis in stelling bracht. 
 
Zo bleef het spannend tot de laatste minuut en werd er afgefloten met een fel bevochten 2-1 
stand op het scorebord. 
 
Het karakter en de inzet dat de jongens toonden was knap, maar toch moeten we blijven 
proberen van ook in moeilijke omstandigheden te blijven voetballen en ons niet te laten 
opjagen door de tegenstander of de supporters. 
 
Op naar volgende wedstrijd, uit tegen Rupel Boom. 
 
Spelers: Louis C, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl, Louis S (c), Catalin, Cliff en Ali 
Doelpunten: Warre (1) en Catalin (1) 
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Wedstrijd : SK Sint-Niklaas  -  KFCT  IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 9 september 2017 12u45 
Uitslag :  5-0  

 
Vandaag stond onze eerste uitwedstrijd van het seizoen op de agenda, tegenstander van 
dienst was SK Sint-Niklaas. 
 
Onze start was niet onaardig maar echt uitgespeelde kansen voetbalden we niet bij elkaar.  
Ook Sint-Niklaas had het moeilijk om tot grote kansen te komen. In de 9e minuut verloren wij 2 
duels op rij waardoor Sint-Niklaas toch van dichtbij de score kon openen. 
 
In het 2e kwartier kwamen we beter in de wedstrijd en kregen we ook enkele kleine kansjes. De 
keeper van Sint-Niklaas voorkwam de gelijkmaker met een prachtige redding op een schot van 
Catalin. Er werd nu ook wat beter verdedigd waardoor ook Sint-Niklaas niet meer kon scoren.   
1-0 aan de rust dus.  
 
Tijdens de rust werd er op gehamerd dat er nog niks verloren was en dat we er samen nog een 
goede 2e helft van konden maken. Jammer genoeg slikte we al snel de 2-0 (33’) waardoor er 
wat frustratie op kwam bij een aantal spelers. Er werd nu op elkaar gemopperd, er werd 
gezaagd tegen de scheids en sommige jongens waren meer bezig met hun tegenstander dan 
met het voetballen. 
 
Toch voetbalden we ook in de 2e helft enkele mooie kansen bij elkaar maar lukte het ons niet 
deze ook om te zetten in doelpunten.  Sint-Niklaas liet ons nu wat komen om er dan op de 
tegenaanval scherp uit te komen.  Op deze manier werd het na 49 minuten spelen 3-0.  Het 
geloof in een positief resultaat was nu weg en we slikten de volgende 5 minuten nog 2 
tegengoals. Zo werd het dus 5-0. 
 
Verliezen tegen een goede tegenstander is niet erg en we winnen en verliezen met heel de 
ploeg… dat is nu eenmaal zo met een ploegsport als voetbal. 
Maar vandaag gebeurde er toch zaken die eigenlijk niet door de beugel kunnen en die we in 
de toekomst liever niet meer zien gebeuren.  Dit werd na de wedstrijd ook onmiddellijk in groep 
besproken en daarmee is dit hoofdstuk afgesloten. 
 
Vanaf maandag kijken we vooruit naar onze volgende wedstrijd, thuis tegen Cappellen. 
 
 
 
Spelers: Mathias, Sander, Felins, Sieme, Warre, Tijl (c), Louis S, Catalin en Cliff 
Doelpunten: / 



 

KFC Turnhout 
Wedstrijdverslagen IP U12  

 

  

www.kfct.be Pagina 23 van 23 
 

 

    
Wedstrijd : KFCT – Hoogstraten VV IP U12 blauw 
Datum : Zaterdag 2 september 2017 12u30 
Uitslag :  6-1  

 
Onze voorbereiding was hoopgevend en met enkele puike resultaten in de oefenwedstrijden en 
toernooien werd de lat voor onszelf hoog gelegd. 
 
Onze jongens namen meteen de wedstrijd in handen en drukten Hoogstraten terug op eigen 
helft.  Ondanks dit overwicht slaagden we er in het openingskwartier niet in de score te openen. 
Dit was deels te wijten aan de prima doelman van Hoogstraten maar ook aan het feit dat we 
net niet efficiënt genoeg waren voor doel.  Hoogstraten kwam er op tegenaanval één keer 
scherp uit. 
 
Het tweede kwartier leverde het zelfde spelbeeld op maar nu vonden we wel 2 keer een gaatje 
om de doelman van Hoogstraten te vloeren. 2-0 aan de rust dus. 
 
Tijdens de rust vroeg ik de jongens van de passing beter te verzorgen en sneller de bal rond te 
spelen. Dit leverde al in de 1ste minuut de 3-0 op.  Toch was ons voetbal soms te slordig en liepen 
we te lang met de bal en gingen we ook te vaak mee in het spel van Hoogstraten met de 
lange bal.  Als we dan toch gingen combineren leverde dit wel kansen én doelpunten op en 
liepen we verder uit tot 5-0. 
 
In het laatste kwartier kwam Hoogstraten meer opzetten en vergaten wij weer te voetballen. De 
bal werd te vaak zo maar naar voor getrapt.  Uiteindelijk scoorden beide teams elk nog één 
keer waardoor de wedstrijd eindigde op een 6-1 overwinning. 
 
Het resultaat is goed, maar we kunnen beter voetballen dan wat we vandaag lieten zien. 
Hopelijk kunnen we dit volgend weekend wel laten zien… 
 
Spelers: Jatse, Sander, Felins (c) , Sieme, Warre, Tijl, Louis S, Catalin en Cliff 
Doelpunten: Louis (3), Catalin (1), Cliff (1) en Tijl (1) 
 
 


