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02/11/2003
22/11/2003
06/12/2003
20/12/2003
25/01/2004
07/02/2004
07/02/2004
14/02/2004
14/02/2004
21/02/2004
13/03/2004
13/03/2004
20/03/2004
21/03/2004
03/04/2004
03/04/2004
10/04/2004
12/04/2004
17/04/2004
24/04/2004
25/04/2004
01/05/2004
19/05/2004
29/05/2004
30/05/2004
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Lichtaart - Lille
Lille - Poppel
Oud-Turnhout - Lille
Lille - Zandhoven
Tielen - Lille
Kasterlee - Lille
Kasterlee - Lille
Lille - Hallaar
Lille - Hallaar
Lille - Tielen
Lille - Kasterlee
Lille - Kasterlee
Gierle - Lille
Lichtaart - Lille
Lille – Gierle
Lille – Tielen
Tornooi Merksplas
Tornooi Zwarte Leeuw
Zandhoven – Lille
Lille – Zandhoven
Lille – Lichtaart
Tornooi Lentezon
Bowling!
Tornooi Noordstar
Tornooi Noordstar
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(01/05/2004) Tornooi in Lentezon.
Het tornooi in Lentezon mag op alle vlakken geslaagd genoemd worden. Ideaal
voetbalweer en een groepje Lilse duiveltjes dat het beste van zichzelf heeft
gegeven in 3 spannende wedstrijden.
De eerste partij tegen de buren uit Wechelderzande begon veelbelovend toen
we bij één van onze eerste kansen meteen de 1-0 op het bord konden prikken.
Wechelderzande gaf echter niet af en wist na een verdiende gelijkmaker ook
nog aan te dikken tot een 3-1 eindstand.
In de volgende partij moesten we Meerle partij geven. Ook hier wisten we de
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score te openen. Dat was echter het sein voor de tegenstander om “Den David”
in de strijd te gooien, een reus van het kaliber “overjaarse kleuter”. Ondanks
blijvend fel verweer dwong Meerle toch een 2-1 overwinning af. Het moet
gezegd dat we in deze partij toch minstens een puntje verdiend hadden.
En dan was het bang afwachten tot de laatste wedstrijd tegen Sint-Jozef dat
onder ander Meerle al dik had geklopt. We verwachtten ons dan ook aan een
echte pandoering, temeer daar de volledige Sint-Jozefse kern uit “eerstestudiejaarsers” bleek te bestaan. Groot was onze verbazing en ons
enthousiasme toen bleek dat we dankzij onze verbetenheid en ons moedige
spel er in slaagden Sint-Jozef op een afstand te houden. Blijkbaar vertoonden
we zelfs iets te veel geestdrift, want de Sint-Jozefse supporters konden het niet
nalaten hun ongenoegen verbaal te spuien over het Lilse trainersduo, waardoor
een minder aangename kant van het voetbalgebeuren de kop opstak.
Hoe dan ook, de goal die Sint-Jozef nog wist te scoren in de allerlaatste minuut
en die hen de 1-0 overwinning opleverde, hadden onze jongens echt niet
verdiend.
3 wedstrijden, 3 nederlagen, maar het spannende verloop van het tornooi, de
moedige inspanningen, het bijbehorende spelplezier en niet te vergeten de
onvermijdelijke medaille maakten heel veel goed!

(26/04/2004) Het seizoen in cijfers
Wist u dat…
- we dit seizoen 18 wedstrijdjes hebben afgewerkt
- we daarin 33 doelpunten hebben gemaakt (1,83 per wedstrijd)
- we daarin ook 191 doelpunten geïncasseerd hebben (10,61 per wedstrijd)
- we ondanks die cijfers en ’t belangrijkste van al veel plezier hebben gemaakt
- we toch ook heel wat hebben bijgeleerd
- daaraan 16 spelertjes hebben deelgenomen: Bert, Bjarne, Brent, Cédric,
Ferre, Joppe, Joren, Manu, Maurits, Rik, Senne, Seppe, Sofie, Thomas,
Viktor, Wout
- die spelertjes stuk voor stuk een dikke proficiat verdienen!
- we uiteindelijk best trots op hen mogen zijn! Ons klein kadeekes hebben het
toch maar mooi gepresteerd om ondanks hun jonge leeftijd tegen al dat
(meestal oudere) voetbalgeweld met veel inzet en verbetenheid op te boksen…!
- we tenslotte niet mogen vergeten om al onze trouwe supporters van harte te
bedanken: De uitermate positieve ingesteldheid waarmee zij onze duiveltjes
door dik en dun hebben aangemoedigd en gesteund is werkelijk bijzonder knap
te noemen!

(25/04/2004) Wedstrijd Lichtaart
Het seizoen is geëindigd zoals het begonnen is: Met een flinke nederlaag tegen
Lichaart. Was het het warme weer of het “einde seizoens”-gevoel, feit is dat
Lichtaart een echte walk over uitvoerde wat resulteerde in een 17-0 nederlaag.
Toch slaagden we er bij momenten in het publiek te animeren door spectaculair
verdedigend werk en hier een daar zelfs een heuse kans. Een eerreddend
doelpuntje zat er echter niet in.

(24/04/2004) Wedstrijd Zandhoven
Zandhoven kwam ditmaal helemaal anders uit de hoek dan een week geleden.
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Zes flink uit de kluiten gewassen Zandhovense kleuters bezorgden onze
verdediging heel wat werk en slaagden er verdiend in een 6-3 overwinning te
boeken. Toch boden we moedig weerwerk, getuige daarvan de 3 treffers die we
wisten op te tekenen. In vergelijking met de vorige echte partij tegen
Zandhoven (3-8), boekten we dus weeral vooruitgang, zowel in cijfers als qua
geleverd spel. We zijn op de goede weg!

(17/04/2004) Wedstrijd Zandhoven
De wedstrijd van 17/04/2004 tegen Zandhoven was een “specialleke”.
Aangezien de tegenstander slechts over 4 spelertjes beslisten en wij over 8,
werd beslist dat 2 spelertjes van Lille de paars-witten mochten helpen. Op die
manier werd in een aangenaam weertje toch nog een volwaardig wedstrijdje
afgewerkt al was het achteraf moeilijk om vast te stellen wie nu eigenlijk
gewonnen had, aangezien de helft van onze ploeg uiteindelijk een tijdje in
paars-witte uitrusting heeft gespeeld. Het voornaamste was echter (net zoals
altijd trouwens) dat iedereen zich weer eens goed geamuseerd had op het
voetbalveld!

(12/04/2004) Tornooi Zwarte Leeuw
Op de eerste echte lentedag trokken we met 6 Duiveltjes G naar Zwarte Leeuw.
In een zalig lentezonnetje moesten onze helden 3 keer partij geven tegen een
tegenstander van een jaartje ouder.
Onze eerste wedstrijd was tegen de “mannen-van-een-kop-groter” van H.I.H.
Turnhout. Leeuwenmoed en kilo’s enthousiasme konden niet verhinderen dat
we met 7– 0 de boot ingingen. Toch slaagden we er in om achteraf in de
penaltyreeks duidelijk de overhand te halen met 4-2!
In onze tweede wedstrijd kregen we Zwarte Leeuw F voorgeschoteld. Dit
leverde het meest felbevochten spektakel op van het hele tornooi. Een flinke
dosis pech (2 maal op de paal) en een goede keeper bij de tegenstander
verhinderden een paar keer dat we konden scoren, iets wat onze jongens
eigenlijk toch wel verdienden. Uiteindelijk was de 3-0 uitslag toch erg eervol te
noemen.
In de laatste wedstrijd was duidelijk dat de inzet van de vorige wedstrijden nog
in de benen zat. Onze jongens bleven zich wel dapper verweren maar konden
niet verhinderen dat Zwarte Leeuw E duidelijk de overhand haalde.
Dit was alleszins een erg puike prestatie van het allerjongste ploegje van het
tornooi. De betoonde inzet en bezieling was vertederend om te aanschouwen.
Alle aanwezige supporters hebben dan ook dubbel en dik genoten van de
prestaties van onze jongens.

(10/04/2004) Tornooi Merksplas
Ons eerste tornooike zit er ook al weer op. Op zaterdagvoormiddag werden 6
van onze Duiveltjes G het veld ingestuurd om 3 wedstrijden te spelen tijdens
het Duiveltjestornooi van Merksplas.
In het eerste partijtje werd moedig gestreden tegen een overmacht van “de
mannen van ’t eerste studiejaar van Lentezon” (die zich blijkbaar bij de
inschrijvingen van reeks hadden vergist). Ondanks het dappere verweer was de
uitslag toch “veel” – 0.
In de daaropvolgende 2 wedstrijden werd wel met gelijke wapens gestreden en
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dat was er ook aan te merken. Onze jongens mogen terecht fier zijn op de 5-1
overwinning tegen de leeftijdsgenootjes van Dessel.
De laatste wedstrijd tegen Molenkring (Lichtaart) was een dubbeltje op zijn
kant. Na een wedstrijd die lang op slot zat, trok Moleneind uiteindelijk aan het
langste eind met een nipte 1-0 zege.
In elk geval heeft weer iedereen meer dan behoorlijk zijn best gedaan. De
gouden herinneringsmedaille die onze jongens mee naar huis gekregen hebben,
vormt dan ook een welverdiend aandenken aan “ons eerste tornooike…”.

(03/04/2004) Wedstrijd Gierle/Tielen
De eerste overwinning is een feit! Als leeuwen hebben onze jongens gestreden:
Na een spannende wedstrijd werd Gierle verdiend verslagen wat voor heel wat
glunderende gezichten en trotse ouders zorgde. Trouwens ook in de wedstrijd
tegen Tielen hebben onze jongens het meer dan prima gedaan! Een zeer
spannende en gelijkopgaande wedstrijd werd pas in de slotseconde beslist (en
dan nog enkel omdat die dekselse scheidsrechter de wedstrijd te laat
beëindigde. Dergelijke amateurs zouden wat mij betreft nooit nog een wedstrijd
mogen fluiten ;-) !). Vanwege de trainers alleszins een dikke proficiat aan
iedereen!
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Op zoek naar enkele leuke foto’s van het afgelopen seizoen?
Koen Van Den Eynde, Johan Blockhuys, Ann Henderieckx en Jan Haeverans
legden onze Duiveltjes een aantal keer vast op de gevoelige plaat, waarvoor
dank!
Neem snel een kijkje in het fotoalbum.
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