29 april HAPPY FOOTBALL DAY
Woensdagochtend vroeg uit de veren, niet zoals gewoonlijk om te gaan werken maar wel om te
voetballen in Hasselt. Het is de gewoonte dat voor de Special Olympics Belgium eerst deelgenomen
wordt aan het voorbereidingstornooi dat de laatste jaren doorgaat op de terreinen van FC Hades.
Om 10 uur was voor Sportclub Druivenstreek de eerste wedstrijd gepland tegen L' Air de Paix. Onze
tegenstander liet echter weten dat ze later zouden toekomen waardoor het programma werd
aangepast. Onze spelers warmden zich intussen op maar ook de ploeg van De Borggraaf Hasselt
kwam niet opdagen. Gelegenheidsassistent-coach Kris vond het wel echt spijtig dat de dagplanning
anders uitdraaide dan voorzien. Gelukkig waren er de individuele vaardigheidstesten (skills) om de
basistechniek van de spelers te testen. Op het einde van het parcours kreeg iedereen een paar
beenbeschermers. Aimée en Marie waren intussen voor de spelers ook voetbalschoenen gaan halen,
geschonken door Nike. Super!
Maar iedereen stond toch uit te kijken naar de eerste wedstrijd, vooral omdat het tegen Recreas
Dames was, een gekende en sportieve ploeg.
Er werd gekozen voor Bart en René als doelmannen. Het reglement voorzag dat elk één helft moest
spelen. De verdedigers waren Bram, Kevin, Philippe en Christof. Stefan en David waren de schakel
tussen achter- en voorlijn. En met Dimitri, Youri en Johan hadden wij offensieve troeven.
De wedstrijd zelf domineerden wij van in het begin met in de eerste minuten ook al gevaar voor het
doel van de dames. Het leek zelfs wat te gemakkelijk te gaan waardoor er vergeten werd om de bal
rond te spelen. En hierop was de voorbije weken nochtans veel getraind. De coach vroeg om meer
passes te geven waardoor alles ineens beter ging en de doelpunten volgden. De dames weerden zich
fel maar de overmacht was te groot. De eindscore van 4 - 0 was voor onze mannen verdiend.
Na de middag werd tijd uitgetrokken om de fysieke fitheid te laten onderzoeken. Er waren ook
evenwichtstesten met metingen via het oog. Voor deze deelname werd iedereen met een paar
voetbalkousen beloond.
De wedstrijd tegen L' air de Paix werd in de namiddag gespeeld met dezelfde opstelling. Er werd nog
eens herhaald dat sportiviteit en fairplay het belangrijkst zijn (geen gele en rode kaarten!) en dat
voetbal een ploegsport is waarbij het niet belangrijk is wie er scoort, maar hoe er samen gespeeld
wordt. Een goede assist is evenveel waard als een goal maken. Onze mannen deden wat van hen
verwacht werd en het scoren ging plots heel vlug. Hierdoor konden enkele wisselspelers meer dan
gewoonlijk meespelen, goed voor hun conditie. Op het scheidsrechtersblad werd de score van 5 - 0
ingevuld. Opnieuw een mooi resultaat voor Sportclub Druivenstreek.
Ondanks het begin van de dag met gemengde gevoelens werd het al bij al toch een mooie
voetbaldag. Bedankt iedereen en ook onze meegekomen supporters: Tom, Erwin, Pieter en Mariën.

