FOOTBALL KICK OFF 2011

Woensdag 31 augustus 2011, een zonnige ochtend, negen opgewekte spelers van onze
Sportclub Druivenstreek en 3 begeleiders ... het begin van een veelbelovende uitstap naar
Geel.
Een tegenvaller was het verkeer, vooral wanneer wij onoplettend de GPS volgden, richting
snelweg Antwerpen die omwille van de file helemaal niet snel te bereiden was. Toch
bereikten wij nog tijdig de mooie sportinfrastructuur waar de tweede editie van Football Kick
Off , een voetbaltornooi voor atleten met beperkingen, doorging. Dit evenement vond plaats
in aanwezigheid van proftrainers uit eerste en tweede klasse van het Belgisch voetbal.
Enkele van onze spelers hoopten, na vorig jaar de kleuren van Club Brugge te hebben
gedragen, opnieuw op een topclub of op een streekploeg zoals OHL. Het werd uiteindelijk
Zulte- Waregem. Onze ploeg werd opgewacht door hun assistent-coach en de keeperstrainer.
De eerste tegenstander OHL, niet minder dan onze vrienden uit Boutersem, was zeker geen
opwarmertje na de lange vakantie zonder trainen. Toch verliep het begin vlot en zag je de
voetbalhonger bij een aantal spelers. Met enkele mooie doelpunten, individuele
shownummertjes en vooral fases met mooi samenspel, werd een meer dan behoorlijk en
verdiend gelijkspel behaald en met wat geluk kon deze match zelfs gewonnen worden.
Het was wel duidelijk dat de conditie helemaal niet op punt stond en dat de volgende matchen
tegen twee ploegen die in de G-competitie spelen, lastige opdrachten zouden worden.
De tweede wedstrijd Zulte-Waregem tegen KRC Genk of Sportclub Druivenstreek tegen
Maasmechelen, leek een echte afstraffing te worden. Mede dank zij onze proftrainers die er de
moed inhielden, werd veel gescoord en goed gekeept. Wij speelden voor wat we waard waren
en kwamen goed terug in de wedstrijd. De 6-4 nederlaag was een verdienstelijk resultaat
tegen deze sterkere tegenstander. De trainers zagen de mooie prestatie in de voormiddag en
beloonden onze spelers door de uitrusting van de eersteklasser cadeau te geven samen met
clubfoto’s. Onze mannen waren hier zeer blij mee.
De namiddagwedstrijd werd gespeeld tegen KV Mechelen. De spelers uit Brasschaat die
deze kleuren verdedigden, leken wel Goliath tegen kleine David. Hiertegen was geen kruid
gewassen en wij werden gewoon weggespeeld. Het 1-6 resultaat was er één om vlug te
vergeten en zette onze spelers terug met beide voeten op de grond, in hun geval het grasveld.
Deze mooie dag werd afgesloten met een prijsuitreiking waarbij Bart, David, Dean, Dimitri,
Edwin, Jean-Pierre, Johan,Kevin B en Niels een medaille kregen van Beerschot-trainer Jacky
Matthyssen. Moe maar blij en uiteindelijk ook vlugger dan ’s morgens keerden wij terug naar
Overijse.

