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(09/04/2005) Noordstar - KFC Lille Duiveltjes E/F
Onze jongens hebben het seizoen met een sportief hoogtepunt
afgesloten op de velden van Noordstar. Zowel de Duiveltjes E als de
Duiveltjes F blikten hun tegenstanders met dubbele cijfers in.
Eénrichtingsvoetbal bij de Duiveltjes E: Noordstar werd met de rug
tegen het eigen doel geplakt en slaagde er slechts met een zeldzame
counter in af en toe te dreigen. De Lilse boys combineerden bij wijlen
knap en tekenden nog voor rust een 1-4 voorsprong aan (doelpunt van
Maurits en hattrick van Brent). Na de rust was het hek helemaal van de
dam, want Brent (4x), Maurits (2x), Senne (3x) en Viktor legden er nog
10 extra in het Noorderwijkse mandje, terwijl Wout en Cédric het
weinige verdedigende werk dat ze dienden op te knappen puik
uitvoerden. Met een mooie 2-14 werd het seizoen netjes afgesloten.
Een gelijkaardig scenario bij de Duiveltjes F: De keepers van dienst,
Thomas en Rik, werden nauwelijks verrast, en dan nog omdat er af en
toe een owngoaltje binnenvloog. Voorts zorgden Stef (4), Bjarne (3) en
Ferre (3) in het aanvallende compartiment voor de nodige Lilse goals,
waardoor met een duidelijke 3-10 ook hier in schoonheid werd
geëindigd.
Tot slot nog een dikke proficiat aan onze dappere knaapjes voor hun
niet aflatende inzet in het afgelopen jaar en een hartelijk dank je wel
aan alle ouders en supporters voor de inspanningen die geleverd
werden om dit mooie voetbalseizoen mee mogelijk te maken!

(26/02/2005) KFC Lille Duiveltjes E/F - Sint Dimpna E/F
Na hun knalprestatie tegen Tielen van vorige week, trokken de
Duiveltjes E de lijn gewoon door tegen de stevige jongens van Sint
Dimpna. Met een leeuwenhart trokken onze rakkers ten strijde en voor
Sint Dimpna er erg in had keek het tegen een 3-0 achterstand aan.
Sluitstuk Wout verdeelde het spel dat het een lust was voor het oog,
terwijl Viktor en Senne vanop de flanken puntspeler Brent keer op keer
in stelling brachten. Ondertussen zorgde keeper Manu er voor dat de
Lilse netten niet al te zeer beschadigd werden. Een verdiende 8-3
voorsprong bij de rust was het resultaat. Even na de rust kenden onze
jongens een klein dipje en leek Sint Dimpna terug te komen maar
uiteindelijk kon er niets afgedongen worden op de sprekende 12-7
eindstand. Vermelden we nog dat de doelpunten gemaakt werden door
Brent (5,5x) , Senne (5,5x) en Viktor (1x).
De Duiveltjes F stonden tegen een duidelijke overmacht op het veld.
De reuzen van Sint Dimpna bestookten keer op keer het Lilse doel en
keeper Joren ontpopte zich met zijn buitengewone reddingen tot man
van de match. Ondanks het Geelse geweld bleven Bjarne, Thomas,
Stef, Rik en Cédric hun beste beentje voorzetten en lieten ze hun kopje
niet hangen. Bjarne wist met zijn 2 doelpunten de Lilse eer te redden,
en zo konden we, mede dankzij de gelegenheidsscheidsrechter die niet
echt op Lilse hand kon genoemd worden, uiteindelijk een 2-16
eindstand optekenen.

(19/02/2005) Tielen - KFC Lille Duiveltjes E/F
Na een paar mindere prestaties de afgelopen weken, speelden de
Duiveltjes E uitgerekend bij de buren van Tielen dé match van het
seizoen en konden zo revanche nemen voor de 1-6 nederlaag van de
heenronde. Brent, Cédric, Manu (die uitgerekend op zijn verjaardag
werkelijk uitblonk), Senne en Wout legden prachtige combinaties op de
mat en kozen heel goed positie in de eerste helft, terwijl doelman
Thomas zijn netten vlekkeloos schoon hield: Een droge 0-4 ruststand
was het verdiende resultaat. In de 2de helft gingen onze jongens op
hun elan door, al kon Tielen ook af en toe dreigen. Een eerreddend
doelpunt werd Tielen echter niet gegund (al verdienden ze er eigenlijk
toch wel eentje). De uiteindelijke 0-9 kwam tot stand via doelpunten
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van Brent (4x), Manu (3x), Senne en Wout.
Ook Stef, Joppe, Joren, Ferre, Bjarne en Rik van de Duiveltjes F
kenden weinig moeite met hun tegenstander. De Tielense rakkers
konden nog enigszins aanklampen tot een 2-5 stand, maar bleken
uiteindelijk niet opgewassen tegen het Lilse aanvalsgeweld. Mede
dankzij 2 own-goals en goals van Bjarne (8x) en Joren werd een
duidelijke 2-11 eindstand in de boeken geschreven.
Een mooi voetbalweekend dus voor onze jongens en hun trouwe
supporters.

(05/02/2005) Vlimmeren - KFC Lille Duiveltjes E/F
De Duiveltjes E speelden tegen Vlimmeren geen onverdienstelijke
wedstrijd, al oogde het allemaal wat tam. Wout, Senne, Viktor, Manu,
Cédric, Thomas en Brent slaagden er af en toe in mooie combinaties
uit te voeren, maar dat was niet voldoende om een solide Vlimmerse
verdediging te ontwrichten. Vlimmeren slaagde er met rake
afstandsschoten in onze keeper regelmatig te verschalken terwijl voor
Lille de eer gered werd door Senne, Manu en Viktor. De Vlimmerse 6-3
overwinning mag verdiend genoemd worden.
Ook de Duiveltjes F kwamen niet 100% geëngageerd uit de
startblokken, al slaagden zij er wel in de overwinning naar zich toe te
trekken. Joren, Stef, Ferre, Joppe, Rik, Bjarne en Maurits moesten
weliswaar 8 Vlimmerse doelpunten toestaan, maar vonden zelf ook
slag om slinger het Vlimmerse doel, waardoor de wedstrijd een erg
spannend verloop kende. In de slotfase gaven onze Duiveltjes
Vlimmeren de definitieve genadestoot waardoor een 8-12 overwinning
op het palmares kon worden bijgeschreven (doelpunten van Bjarne (5),
Stef (3), Joppe (3) en Maurits).

(29/01/2005) KFC Lille Duiveltjes E/F - Oostmalle
De Duiveltjes E namen hun traditionele makke start tegen Oostmalle: In
geen tijd moest keeper Rik zich dan ook 3 maal omdraaien. Manu en
Senne konden voor rust gelukkig nog milderen tot 3-2 en vanaf toen
waren de diesels blijkbaar toch warm gelopen. In de tweede helft zagen
we dan ook een heel ander team op het veld staan: Rik bracht onze
jongens langszij, maar Oostmalle slaagde er toch in terug op 3-5 te
komen. Onder aanvoeren van een ontketende Brent en met een
nietsontziende drang naar voor, knokten onze jongens zich met
doelpunten van Viktor, Wout en Senne echter in extremis nog naar een
6-5 overwinning.
Ferre, Joren, Bjarne, Joppe, Stef en Cédric legden bij de Duiveltjes F
een iets vlotter parcours af: Oostmalle slaagde er even in gelijke tred te
houden tot 2-2, maar daarna walsten onze jongens over hun
tegenstander heen: Met bij wijlen mooie combinaties stond het snel 82. Het gaspedaal werd dan even gelost en Oostmalle kwam terug tot 84. De eindsprint die onze jongens inzetten leverde uiteindelijk echter
een vlotte 11-4 overwinning op. Vermelden we voor de statistieken nog
dat de bal in de Oostmalse netten werd gejaagd door Bjarne (6), Joppe
(2), Joren, Cédric en Stef.

(22/01/2005) Gierle - KFC Lille Duiveltjes E/F
De Duiveltjes E begonnen wegens het ontbreken van een paar
sterkhouders noodgedwongen erg voorzichtig en verdedigend aan hun
partij tegen het sterk gewaande Gierle. Een aanpak die loonde want
Viktor, Maurits, Senne, Ferre en Cédric slaagden er ruim een kwartier
in de 0-0 vast te houden. Maar uiteindelijk kon Gierle toch de doorbraak
forceren en nog 4 maal raak treffen voor rust. Na de pauze kregen
onze jongens versterking van Brent en werd er toch enige druk
ontwikkeld: Maurits en Senne scoorden tegen en supporters en spelers
begonnen er terug in te geloven. Een sterk Gierle maakte de klus op de
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counter echter netjes af: 8-2 was het eindresultaat.
De wedstrijd bij de Duiveltjes F kende een spannend scoreverloop: Lille
liep onmiddellijk uit tot 0-3 maar Gierle vocht terug tot 3-3. Thomas,
Rik, Joppe, Stef, Joren en Bjarne schakelden daarom maar een
versnelling hoger en liepen terug uit tot 3-7, maar Gierle kon nog een
keertje tegenprikken vlak voor rust. Na de koffie kreeg Gierle terug
aansluiting en zo stond het even voor affluiten 8-8. Tijd voor Lille om
nog eens op het gaspedaal te duwen en weer tot 8-10 uit te lopen. Het
laatste tegendoelpunt van Gierle bleek net niet voldoende, en zo
behaalden onze jongens een duur bevochten en spectaculaire 9-10
overwinning. Vermelden we nog de mannen aan het kanon vandaag:
Stef, Joppe (2x) en Bjarne (liefst 7x!).

(15/01/2005) KFC Lille Duiveltjes E/F - Zoersel
De Duiveltjes E bleken deze week niet bij machte revanche te nemen
tegen Zoersel voor de nederlaag van de heenronde. Wout, Cédric,
Thomas, Viktor en Brent slaagden er via (soms al te) potig spel af en
toe wel in voor het Zoerselse doel op te duiken maar de afwerking liet
te wensen over. Zoersel van zijn kant beheerste duidelijk de wedstrijd
en werkte wel efficiënt af. Een 0-4 ruststand was het resultaat. Na de
koffie veranderde er weinig aan het spelbeeld al slaagden Wout en
Manu er in de verdiende eerredders aan te tekenen: 2-8, een resultaat
waar weinig op af te dingen valt.
De Duiveltjes F hadden het aanvankelijk ook niet onder de markt. Mede
dankzij een puik keepende Maurits, slaagden zij er toch in om een 4-2
ruststand neer te poten (doelpunten van Stef, Ferre, Bjarne en Joren).
Meteen na de rust werd die voorsprong echter alweer teniet gedaan.
Toen vonden onze jongens het echter welletjes. In een dolle laatste 10
minuten hield Maurits zijn netten schoon, terwijl Joppe (die zijn beste
match van het seizoen speelde en dit in de verf zette met 2
doelpunten), Bjarne en Stef een al bij al duidelijke 8-4 lieten optekenen.

(08/01/2005) KFC Lille Duiveltjes E/F - Geel
In een wel erg winderig decor werden de partijen tegen Geel afgewerkt.
De situatie op het C Terrein was zelfs zo stormachtig dat beslist werd
om de wedstrijd van de Duiveltjes E bij de rust stop te zetten. Op dat
moment leidden onze jongens met 3-0: Senne, Brent en Wout zorgden
in moeilijke omstandigheden voor de treffers, maar ook Manu, Viktor en
Cédric droegen hun steentje bij tot dit halve succes.
De Duiveltjes F waren de 13-0 pandoering van de heenronde nog niet
vergeten en trokken resoluut en niet aflatend ten strijde. Zoals te
vrezen viel, was tegen dit Geel echter weer geen kruit gewassen, al
moet gezegd worden dat Ferre, Maurits, Joren, Stef, Joppe en Thomas
bij de afwerking een flinke dosis pech kenden. Daarnaast speelde de
felle wind ons dikwijls parten en stond er last but not least dikwijls een
goeie Geelse keeper in de weg. Joppe slaagde er met een hattrick toch
in om een al bij al eervol resultaat (3-9) op te laten tekenen.

(24/12/2004) Afgelaste Trainingen
De training van 22/12/2004 is letterlijk in het water gevallen. Mijn
excuses aan de 6 dappere duiveltjes die toch waren komen opdagen
om koude, water en wind te trotseren.
Ook de training van 29/12/2004 wordt bij deze afgelast. Er dienen
immers onderhoudswerken aan de voetbalvelden uitgevoerd te
worden, waardoor trainen tussen kerst en nieuw onmogelijk is.
Last but not least wens ik jullie allen een prettig kerstverlof en
voldoende rust om de batterijen terug op te laden teneinde er volgend
jaar terug "vollen doemp" te kunnen invliegen.

(11/12/2004) KFC Lille Duiveltjes F – Wechelderzande
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Spanning troef in de derby tussen Wechelderzande en onze Duiveltjes
F. Lille nam een blitse start met goals van Stef en Bjarne (2x) maar
Wechelderzande knokte terug tot 3-3. Beide ploegen hielden gelijke
tred tot aan de pauze wat resulteerde in een 5-5 ruststand (nogmaals
2x Bjarne). Onmiddellijk na de rust stond Stef 2x aan het kanon en
even leek Lille definitief vertrokken. Wechelderzande klampte echter
aan tot 7-6, waarna Joren op zijn beurt de voorsprong terug uitdiepte.
Nog was Wechelderzande niet uitgeteld: 8-7 met nog 7 minuten op de
klok. Een puik keepende Thomas hield vanaf toen zijn netten echter
brandschoon, en Bjarne en Ferre wisten de Lilse zege veilig te stellen:
10-7. Het was alleszins een erg boeiende partij voor spelertjes en
toeschouwers.

(04/12/2004) Veerle – KFC Lille Duiveltjes E/F
De duiveltjes E stonden in geen tijd 4-0 achter op het veld van Veerle.
Zat het sinterklaasweekend misschien in de benen? Feit is dat er heel
mak gevoetbald werd en dat er nauwelijks pogingen werden gedaan
om samen te spelen. Senne kon van op afstand 2 doelpunten tegen
scoren maar Lille moest met een 7-2 achterstand en het schaamrood
op de wangen de rust in. Gelukkig herpakten Wout, Rik, Viktor, Brent,
Manu en Senne zich na de koffie. Zat de donderpreek van de trainer
onder de rust er misschien voor iets tussen? Er werd terug feller
geduelleerd en de combinaties werden opnieuw gezocht. Veerle liep
aanvankelijk nog uit tot 8-2 maar daarna kwam de Lilse pletwals op
gang: Met nogmaals 4 doelpunten van Senne en een subtiele inlegger
van Wout kregen we ei zo na aansluiting… tot de scheidsrechter dan
maar besliste om 3 minuten voor het einde af te fluiten. Spijtig, want
onze jongens verdienden op basis van hun tweede helft echt wel een
gelijkspel in plaats van de nipte 8-7 nederlaag.
De duiveltjes F konden beter overtuigen. Bjarne en Ferre openden de
score maar Veerle kon terugkomen tot 2-2.Vlak voor rust liepen onze
jongens op 3 minuten tijd via Bjarne (3x) en Joren echter vlotjes uit tot
een veilige 2-6 voorsprong. Na de pauze ging Lille gewoon op zijn elan
door: Op 10 minuten tijd stond het 2-13 met doelpunten van (weer)
Bjarne (5x) en Joppe (2x). Veerle prikte toen nog een paar keer tegen
maar libero Stef (die het publiek trouwens ook amuseerde door
hoogstaand technisch gegoochel aan de cornervlag alvorens de bal te
ontzetten) zette de kroon op het werk met zijn 2 doelpunten: Een
onverbiddelijke 4-15 was het verdiende eindresultaat.

(27/11/2004) Sint Dimpna G/H - KFC Lille Duiveltjes E/F
De Duiveltjes E pakten deze week met een knalprestatie uit in Sint
Dimpna. Prachtige combinaties, heel veel inzet, secuur verdedigend
werk, het was er allemaal en de toeschouwers genoten dan ook met
volle teugen. Senne zette al meteen de toon van de wedstrijd met 2
mooie treffers. Sint Dimpna prikte tegen, maar Rik en Senne zetten
Lille onmiddellijk daarna op een mooie 1-4 voorsprong. De 2-4 van Sint
Dimpna vlak voor rust maakte dat er toch nog spanning te verwachten
viel in de 2de helft. Lille drukte na de koffie echter stevig door en Sint
Dimpna kwam er nauwelijks of niet meer aan te pas. Sluitstuk Wout
verdeelde voorbeeldig het spel en Brent en Viktor pikten elk hun
doelpunt mee. Het was echter uitblinker Senne die een erg
begenadigde dag kende en dit etaleerde met nog eens 5 doelpunten in
die tweede helft, waarmee hij zijn totaal in deze wedstrijd op maar liefst
8 stuks bracht. De 2 late tegentreffers van Sint Dimpna waren enkel
nog goed voor de statistieken. Het eindresultaat: een sprankelende 511 overwinning, een trotse trainer, enthousiaste toeschouwers en
vooral heel veel glunderende kapoenengezichten.
De Duiveltjes F hadden het iets minder gemakkelijk. De tegenstander
telde in zijn rangen een aantal jongens met serieus poeder in de
schoenen waartegen keeper Cédric vrijwel kansloos was. Onze
jongens gaven in het wedstrijdbegin met 2 doelpunten van Bjarne nog
de indruk gelijke tred te kunnen blijven houden, maar konden niet
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verhinderen dat Sint Dimpna met een 6-2 voorsprong kon gaan rusten.
Manu, Stef, Ferre, Joren, Bjarne en Cédric spraken zichzelf de nodige
moed in tijdens de pauze, maar werden onmiddellijk geconfronteerd
met een dol Geels kwartier waarbij onze jongens jammerlijk kopje
onder gingen. Bjarne kon in de slotminuut met zijn derde treffer nog
lichtjes milderen maar tegen de 14-3 eindstand was weinig in te
brengen.

(13/11/2004) Sint Dimpna E/F - KFC Lille Duiveltjes E/F
Voor alle duidelijkheid: Het nummertje 6 in de reeksen 6AY en 6AZ wil
wel degelijk zeggen dat de wedstrijden in deze reeks bedoeld zijn voor
jongens van circa 6 jaar. We waren dan ook enigszins verwonderd dat
onze Duiveltjes F naast een aantal 6-jarigen ook drie 7-jarigen en zelfs
twee 8-jarigen als tegenstander kregen. Van een echte wedstrijd kon
dan ook moeilijk sprake zijn: We kunnen enkel onze spijt uitdrukken
over het feit dat het op die manier voor niemand een leuke, leerrijke
voetbalervaring was: niet voor onze spelertjes, niet voor onze trouwe
supporters en ten slotte ook niet voor de tegenpartij, ons inziens. Toch
verdienen Ferre, Thomas, Bjarne, Joppe, Stef, Rik en Joren een pluim
voor de inzet die ze ondanks de overmacht tentoon spreidden. Hopelijk
kunnen onze jongens volgende keer wel met gelijke wapens strijden.
Bij de Duiveltjes E was de situatie iets minder erg, al was ook hier
sprake van een leeftijdsverschil en al deed de vroege 3-0 achterstand
aanvankelijk ook hier het ergste vermoeden. Met veel bezieling knokten
onze jongens echter terug en Manu wist met 2 mooie soloacties nog
voor rust de 3-2 te bewerkstelligen. Na rust dwarrelde een verdwaalde
Geelse corner ongelukkig in het Lilse doel en keek Lille weer tegen een
4-2 achterstand aan. De hoofdjes gingen echter niet hangen:
Integendeel, met sterk keeperswerk van Cédric, met het viriel
verdedigende werk van Wout, Senne en Viktor, en met de niet
aflatende aanvalslust van Manu, Maurits en Brent, bleef Lille
aanklampen. Brent deponeerde na een subtiele dribbel de bal netjes in
het doel, en even later wist Senne al schuivend het verdiende 4-4
gelijkspel uit de brand te slepen.

(11/11/2004) Jeugddag KFC Lille
Op 11/11/2004 traden onze Duiveltjes E en F in het strijdperk op de
jeugddag van KFC Lille. Beide teams kregen een tegenstander van een
serieus kaliber voorgeschoteld, waardoor we over de beide wedstrijden
erg kort kunnen zijn: Ondanks dapper verweer en heel veel inzet
gingen de Duiveltjes E (Brent, Stef, Senne, Wout, Niels en Thomas) de
boot in tegen een sterk Ternesse (1-6, doelpunt van Brent), terwijl de
Duiveltjes F (Bjarne, Ferre, Manu, Cédric en Joren) het moesten
afleggen tegen een potig Zandhoven (0-6).
Het opmerkelijkste gegeven van de dag was vooral het pas getrouwde
koppel dat in feestelijk ornaat de aftrap kwam geven van de wedstrijd
tegen Zandhoven. Dit gegeven werd gelukkig op de gevoelige plaat
vastgelegd (bedankt, Koen) en is hier te bewonderen.

(06/11/2004) KFC Lille Duiveltjes E/F – Tielen
De Duiveltjes E kwamen tegen Tielen vrij vlug op voorsprong toen
Ferre zich sterk kon doorzetten en de bal voorbij de Tielense
verdediging in doel wist te werken. Vanaf toen was het echter Tielen
dat de wet dicteerde. Onze jongens boden weerwerk en wisten enkele
halve kansen te versieren maar de sterke doelman van Tielen hield zijn
netten schoon. Tielen van zijn kant trof wel vier maal raak voor rust, al
moet gezegd worden dat onze debuterende keeper Niels op zijn beurt
heel erg sterk presteerde en heel wat tegengas wist te geven.
In de 2de helft gaven Wout, Viktor, Senne, Brent, Ferre en Manu even
nog de indruk om Tielen alsnog in moeilijkheden te brengen, maar de
bal geraakte niet voorbij de Tielense keeper. Tielen dikte uiteindelijk
nog enigszins overdreven aan tot 1-6.
Bij de Duiveltjes F ging het er heel wat spannender en spectaculairder
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aan toe. Hier werd het maar liefst 11-10 in het voordeel van de Lilse
kapoenen Thomas, Joren, Joppe, Cédric, Bjarne en Rik. Joppe en
Cédric pikten elk een goaltje mee, maar het was vooral Bjarne die
opviel door zijn persoonlijke record “doelpunten in één wedstrijd”
scherper te stellen met maar liefst 9 stuks!

(30/10/2004) Berichtje van Bjarne, Bodhi, Erwin en Anja
Aan iedereen die met de duiveltjes E en F te maken hebben.
Aan al onze duiveltjes en hun mama's en papa's, trainers en
supporters, willen wij nog zeggen: hartelijk dank voor de leuke
namiddag en voor onze mooie cadeautjes die we van jullie kregen.
Deze hebben allemaal al hun plaatsje gekregen:de foto kader hangt in
onze living aan de muur, de grote poster hangt in mijn slaapkamer en
de lekkere mand van vake die zijn we nu aan het verorberen!!
bedankt en de groetjes van BJARNE, BODHI en hun MOEKE en
VAKE. xxx

(30/10/2004) OG Vorselaar – KFC Lille Duiveltjes E/F
De buren uit Vorselaar gaven onze Duiveltjes E deze week partij met
een team spelertjes van een jaartje ouder. Onze jongens lieten dit niet
aan hun hart komen en vlogen er van bij het begin fel in. Toch liep
Vorselaar uit tot 2-0. Een intelligent getrapte hoekschop van Wout die
door Brent in één tijd in doel werd gewerkt, betekende echter de
aansluiting en even later bracht Senne onze jongens op gelijke hoogte
door een op het eerste zicht verloren bal fraai tussen de palen te
plaatsen. Het werd zelfs 2-3 toen Manu op zijn beurt een hoekschop
mooi voor doel wist te brengen waardoor de bal via een tegenstrever in
het doel belandde. Op dat moment een verdiende voorsprong voor
onze jongens op basis van de betoonde inzet. In de 2de helft verslapte
het Lilse positiespel een beetje en dat gaf een uitgekookt Vorselaar de
kans om terug in de wedstrijd te komen. Keeper Cédric werd bedolven
onder het aanvallend geweld en moest ondanks enkele goede
tussenkomsten toestaan dat Vorselaar meedogenloos een 6-3 stand op
het bord zette. Viktor dook nog een keertje goed op voor het doel, maar
zijn schot belandde jammerlijk niet tussen de palen. Het was uiteindelijk
Brent die in de slotminuten nog milderde tot 6-4. Vermeldenswaardig is
nog dat onze jongens hun voetbaltalent etaleerden door de after-match
strafschoppen stuk voor stuk zeer precies en feilloos om te zetten.
De Duiveltjes F keken ook vrij snel tegen een 1-0 achterstand aan,
maar stelden meteen orde op zaken via een zuivere hattrick van Bjarne
en een doelpunt van Stef. Vorselaar prikte tegen maar het Lilse
collectief liet niet betijen en mede dankzij het werk van Ferre, Joren en
Rik kregen Bjarne, Joppe en Stef de gelegenheid om elk nog een
doelpuntje mee te pikken en een veilige 2-7 voorsprong te
bewerkstelligen. Ondertussen liet keeper Thomas zich in positieve zin
opmerken, door onder andere een listige lobbal knap uit zijn doel te
weren. Vorselaar kon in de slotfase nog twee keer scoren maar Bjarne
zette de kroon op het werk door met zijn vijfde treffer van de wedstrijd
de 5-8 overwinning binnen te rijven.
Last but not least wensen we in naam van alle duiveltjes en hun ouders
via deze weg Erwin, Anja, Bjarne en Bodhi nog van harte te bedanken
voor de heerlijke frietjes na de wedstrijd. We feliciteren jullie van harte
met jullie huwelijk en wensen jullie samen nog een hele mooie
toekomst (met veel goals van Bjarne ;-) ).

(23/10/2004) KFC Lille Duiveltjes E/F – Vlimmeren
Onze 6-jarige duiveltjes kregen deze week Vlimmeren voorgeschoteld.
Bij de Duiveltjes E resulteerde dit in een erg gesloten wedstrijd, waarin
beide teams sterk verdedigden. Toch slaagde Brent er op aangeven
van Ferre na een tiental minuten in een eerste gaatje in de Vlimmerse
defensie te vinden en de 1-0 op het bord te zetten. Even later wist
laatste man Wout, die qua spelverdeling een erg sterke wedstrijd
speelde, aan te dikken tot 2-0 en met die stand werd ook de rust
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ingegaan. In de 2de helft bleef Lille aandringen langs de vleugels via
Senne en Viktor maar Vlimmeren hield de boel goed dicht. Halverwege
de 2de helft kon Wout zich nog een keer sterk doorzetten doch hij zag
zijn schot door de doelman gepareerd: Brent was echter intelligent
gevolgd en scoorde de veilige 3-0 voorsprong. Vlimmeren kon na een
uittrap van keeper Rik nog profiteren van een onoplettendheid in de
Lilse verdediging en zo werd de match afgefloten met een verdiende 31 winst voor onze jongens.
In de wedstrijd van de Duiveltjes F vielen heel wat meer goals te rapen.
Met maar liefst 4 goals van Bjarne en ééntje van Stef stonden er
veelzeggende forfait cijfers op het bord aan de rust. Een lichte terugval
vlak na de pauze, maakte dat Vlimmeren kon terugkomen tot 5-2 maar
Joren en Bjarne wisten daarna de voorsprong terug uit te diepen tot 72. Vlak voor affluiten wist Vlimmeren nog terug te keren tot 7-4, maar
hun eindsprint kwam te laat. Al bij al opnieuw een erg mooie prestatie
van Bjarne, Stef, Joren, Manu, Cédric en Thomas.

(16/10/2004) Oostmalle – KFC Lille Duiveltjes E/F
Onze Duiveltjes E kenden tegen Oostmalle een droomstart: Met een
onvervalste hattrick zorgde Brent al snel voor een veilige 0-3
voorsprong. Fraaie combinaties, goed positiespel, het was er allemaal
en Senne en Viktor dikten aan tot 0-5. Onvermijdelijk
concentratieverlies was het gevolg en de plaatselijke sterspeler kon
profiteren van het feit dat de posities af en toe verwaarloosd werden in
de drang naar het Oostmalse doel waardoor het 2-5 werd, ondanks
puik en stijlvol verweer van keeper Rik. De puntjes werden echter snel
en onverbiddelijk terug op de i gezet door Senne, Viktor, Wout en Manu
die elk nog een doelpuntje meepikten. Een 2-9 zege was het verdiende
eindresultaat.
In de wedstrijd van onze Duiveltjes F was de walk over nog meer
uitgesproken. Maar liefst 0-11 werd het hier, waarbij Bjarne, Joppe,
Ferre, Thomas, Joren, Cédric en Stef elk tot scoren kwamen.
Volgende week meer van dat?

(09/10/2004) KFC Lille Duiveltjes E/F – Gierle
Onze duiveltjes E lijken wel een patent te hebben op extreem vroege
tegengoals: De buren van Gierle hadden maar net afgetrapt of het
stond al 0-1. Luttele minuten later deden de bezoekers hun kunstje nog
eens over: 0-2 en dat was voor onze jongens eindelijk het sein om
wakker te worden. Vanaf toen kregen de toeschouwers een knap
voetballend Lille te zien dat soms prachtige combinaties op de mat
legde. Wout, Rik, Manu en Maurits slaagden er door behoorlijk
positiespel in de Gielse armada af te stoppen en Senne wist al gauw de
1-2 op het bord te zetten. Viktor bracht Lille zelfs op gelijke hoogte
maar net voor rust wist Gierle toch de 2-3 te scoren. Spanning troef dus
bij het begin van de 2de helft. Brent bracht Lille onmiddellijk langszij en
onze jongens roken de overwinning. Dat leidde echter tot de nodige
overmoed waarbij de dekking op de gevaarlijke bezoekende spitsen bij
momenten verwaarloosd werd, en daardoor wist een sluw Gierle terug
uit te lopen tot 3-5. Viktor en Senne slaagden er echter elk met hun
tweede treffer van de dag in om Lille voor de derde maal langszij te
brengen. Erop en erover moet Brent toen gedacht hebben, want hij
zette Lille voor de eerste keer die namiddag op voorsprong, na een
pareltje van een combinatie waar de ganse ploeg bij betrokken was.
Gierle wist de 6-6 nog op het bord te zetten, maar uiteindelijk kon Brent
een derde maal de Gielse doelman verschalken en de match definitief
beslissen. Een verdiende 7-6 overwinning was het resultaat, maar nog
belangrijker is dat onze jongens overduidelijk bewezen hebben over
heel wat voetballend inzicht te beschikken.
Ook de duiveltjes F waren al snel op achtervolgen aangewezen na
twee vroege Gielse doelpunten. Met enkele flitsen bracht Bjarne Lille
op gelijke hoogte maar Gierle wist toch met een krappe 2-3 voorsprong
de rust te halen en vlak na rust die voorsprong zelfs uit te bouwen tot 2-
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4. Ferre besloot toen echter zijn duit in het zakje te doen en milderde
tot 3-4. Ondanks knap verweer van libero Stef en keeper Cédric, was
het toen echter weer al Gierle wat de klok sloeg en bij een 3-6
achterstand op vier minuten van het einde leek de wedstrijd helemaal
verloren. Joppe, Thomas, Joren en Co bleven echter strijden met het
mes tussen de tanden tot het laatste fluitsignaal, maar strandden
uiteindelijk via nogmaals twee goals van “Boem Boem” Bjarne op een
nipt 5-6 verlies. Onze jongens verdienen echter wel een dikke pluim
voor hun niet aflatende inzet.

(02/10/2004) Zoersel – KFC Lille Duiveltjes E/F
Zoersel was ditmaal de locatie voor 2 spannende en aangename
wedstrijden van onze 6-jarigen.
De duiveltjes E slaagden er in de eerste helft in gelijke tred te houden
met een sterk spelend Zoersel. Dankzij goals van Senne, die 2 maal op
links kon doorbreken en knap afronden, werd met een nipte
achterstand (3-2) de rust ingegaan. Ook in de 2de helft werden de
nodige kansen gecreëerd via een bedrijvige Viktor en Lennert maar
Brent kende een paar keer pech bij de afwerking. Zoersel, dat op
stilstaande fases een paar mooie doelpunten maakte waar keeper Rik
kansloos tegen stond, drukte door en de tactische ingreep van de
trainer die sluitstuk Wout in de aanval gooide (Wout bedankte prompt
met een doelpunt), leverde niet genoeg op. Onze duiveltjes bleven
strijden tot de laatste minuut, maar dat bleek niet voldoende. Ondanks
de uiteindelijke 7-3 nederlaag, legden onze jongens toch een mooie
prestatie op de mat.
In de wedstrijd van de Duiveltjes F verliep de eerste helft al even
spannend als in de andere partij. Met een goal van Bjarne werd een
billijke 1-1 ruststand bereikt. In de 2de helft werd door onze jongens
een versnelling hoger geschakeld: Manu, Joren en Joppe trokken
resoluut mee in de aanval en reikten goalgetter Bjarne nog 3 extra
doelpunten aan. Ook Stef, die verdedigend een erg secure wedstrijd
speelde, pikte zijn goaltje mee zodat een verdiende 3-5 op het bord
werd gezet. Vermelden we nog de knappe prestatie van keeper Cédric
die na de wedstrijd op 1 na al de Zoerselse strafschoppen uit zijn doel
wist te weren.

(25/09/2004) Geel - KFC Lille Duiveltjes E/F
Op 25/09/2004 stond het dubbele treffen tegen Geel op het
programma.
De duiveltjes E wisten meteen hoe laat het was toen een Geelse speler
al na 1 minuut de bal staalhard in de kruising mikte. Het zou het sein
zijn van een eerste helft waarbij Lille nauwelijks van zijn eigen helft zou
wegkomen. Gelukkig stond er een sterk keepende Brent in het doel, die
de bal een aantal keren knap klemvast wist te pakken. Toch kon ook hij
niet verhinderen dat er met een 6-0 ruststand gewisseld werd. In de
2de helft was er wel wat beterschap te merken en slaagden Stef, Wout,
Senne en Manu er een aantal keer in de Geelse keeper te belagen
maar die liet zich niet verschalken. Keeper Joren deed op zijn beurt al
het mogelijke maar de onverbiddelijke eindstand was een koude 9-0.
Een gelijkaardig spelverloop kende de wedstrijd van onze duiveltjes F.
Ook hier waren het de keepers die zich dienden te onderscheiden
tegen al dat Geelse geweld. De gekke capriolen en spectaculaire
reddingen van Rik en Cédric konden alvast de toeschouwers bekoren
en verhinderden een nog grotere eindscore. Ferre, Thomas, Lennert en
Joppe wisten echter ondanks hun goede wil, de bal niet één keer in het
Geelse doel te deponeren, en dus kwam ook hier een harde 13-0 op
het bord te staan.
In de terugwedstrijd zullen we alvast iets pittiger uit de hoek moeten
komen om dit Geel van antwoord te kunnen dienen.

(18/09/2004) KFC Lille Duiveltjes F – Meerhout
De duiveltjes F gaven op 18/09/2004 de kersvers ingeschreven
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debutanten van Meerhout partij. Het jaar verschil in ervaring maakte
dat de Lilse jongens hun tegenstander moeiteloos met de rug tegen het
doel konden plakken. Keeper Joren kreeg in de ganse eerste helft dan
ook geen enkele bal te zien. Joppe toonde dat hij er duidelijk zin in had
en zette in een mum van tijd een 2-0 openingsscore op het bord. Via
goals van Viktor, Bjarne en een owngoal van een ongelukkige
tegenstander werd een droge 5-0 ruststand bereikt.
Teneinde de partij iets meer spankracht te kunnen geven werd
besloten om de tegenpartij toe te laten met 1 extra speler te laten
spelen. Aangezien de tegenstander met moeite 5 spelers had weten
bijeen te krijgen, was het Manu die het zwarte T-shirt van Meerhout
mocht aantrekken. Resultaat was dat de Lilse keeper iets meer werk
kreeg, maar Viktor (die Joren was komen aflossen) wist zijn netten
perfect schoon te houden. Lille wist zelfs dankzij Joppe (die in deze
wedstrijd zijn totaal op maar liefst 5 stuks bracht), Brent (2x) en het 2de
doelpunt van Bjarne nog aan te dikken tot een geenszins overdreven
11-0.
Na deze officiële wedstrijd kregen ook onze nieuw aangesloten
duiveltjes de kans om zich in de enige echte officiële Lilse
Duiveltjesuitrusting eens aan het talrijk opgekomen publiek te tonen.
Een onderling duel tussen de “gelen” en de “roden” verliep vrij
rommelig maar de enthousiaste inzet en het spannende
wedstrijdverloop maakten er voor de toeschouwers een fijn kijkstuk
van. De “roden” haalden het uiteindelijk met 6-4 van de “gelen”. Het
was alvast een aangename kennismaking met een nieuwe lichting
geestdriftige duiveltjes.

(12/09/2004) Extra Wedstrijden
Op 18/09/2004 is er een extra wedstrijd in competitieverband ingelast
voor de Duiveltjes F (zie Agenda). Ook wordt er die dag een onderlinge
wedstrijd georganiseerd waar onze talrijke nieuwkomers voor de eerste
keer de enige, echte Lilse voetbaluitrusting mogen aantrekken. Op de
training van 15/09/2004 zal meer informatie over de praktische
afspraken voor deze wedstrijden worden meegedeeld.

(11/09/2004) Wechelderzande – KFC Lille Duiveltjes E/F
Onze Duiveltjes E en F moesten dit weekeinde aan de slag tegen de
buren uit Wechelderzande. Twee spannende en leuke derby’s waren
het resultaat.
De Duiveltjes E begonnen vrij mak aan hun wedstrijd. Had dit
misschien te maken met het relatief vroege aanvangsuur van de
wedstrijd? Feit is dat we ook al op tornooien gemerkt hebben dat
vroege wedstrijden de inzet en het enthousiasme van de Lilse
spelertjes niet ten goede komt. Wechelderzande C daarentegen kwam
wel vinnig uit de startblokken. Met bij wijlen mooi samenspel slaagden
zij erin om een 5-2 ruststand op het bord te zetten. De mooiste treffer
kwam wel op naam van Lille want Manu slaagde erin met een mooie
lobbal de keeper te verschalken. In het begin van de tweede helft was
er nauwelijks beterschap te merken maar toen vonden de Lilse
jongens, onder aanvoeren van Wout, terug hun oude strijdlust en kwam
ze regelmatig (soms zelfs iets te) potig en bezield uit de hoek. Joren
hield zijn netten nagenoeg schoon door onder andere een staalhard
schot knap klemvast te pakken en met goals van Senne (2x) en het
2de doelpunt van Brent, naderden onze jongens zowaar tot 6-5. En
toen kwam het moment van Stef, die een knap debuut maakte in de
ploeg, en dit wist te bekronen met een mooie soloactie en dito
doelpunt. Een mooi 6-6 gelijkspel leek in de maak, maar dat was buiten
Wechelderzande gerekend. In de slotminuut slaagden zij er alsnog in
een 7-6 overwinning te boeken.
In de andere confrontatie waren het de Lilse Duiveltjes F die het wisten
te halen van hun Wechelse collega’s. Ondanks een vroege 0-1
voorsprong (Bjarne op aangeven van Thomas), lieten zij aanvankelijk
Wechelderzande D betijen en uitlopen tot 5-1. Maar toen ontbond
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Bjarne zijn duivels nogmaals: 3x wist hij op eigen houtje de bal van een
tegenstrever te ontfutselen en achtereenvolgens in zijn gekende stijl te
scoren. Ook Viktor deed op aangeven van Joppe zijn duit in het zakje
en zo stond het in een mum van tijd terug 5-5 gelijk. Na een rommelige
fase voor doel wist Thomas zelfs een 5-6 voorsprong op het bord te
zetten. Wechelderzande bleef aanklampen maar toen het 6-6 was,
vond Bjarne het welletjes: Rik en Joppe schotelden hem zijn 5de en
6de treffer voor en mede dankzij puik keeperswerk van Maurits won
Lille zo uiteindelijk met 6-8.
Onze supporters kregen twee erg evenwichtige en spectaculaire
partijen te zien en kunnen nu al uitkijken naar het volgende burenduel
in december.

(04/09/2004) KFC Lille Duiveltjes E/F – Veerle
Op 04/09/2004 traden onze duiveltjes voor de eerste keer in hun
geschiedenis aan in een officiële competitiewedstrijd. Ook al waren de
belangen dan niet zo groot als bij de wedstrijd van onze grote collega’s
later op de avond tegen Litouwen, aan de inzet van de jongens was dat
alleszins niet te merken.
De Duiveltjes E moesten het opnemen tegen het C-Team van Veerle,
dat bestond uit een groep jongens van het geboortejaar 1997 (een
ontmoedigend déjà vu gevoel bleef daarbij niet achterwege). Het bleek
snel dat de tegenstander positie- en passenspel reeds aardig onder de
knie had, maar onze jongens wisten zich daar vrij goed op in te stellen.
Ook wij legden bij momenten aardige combinaties op de mat. De
wedstrijd zelf verliep erg gelijkopgaand. Van een 3-3 ruststand ging het
naar 5-5, maar in de slotminuten wisten we het laken toch naar ons toe
te trekken en een geruststellende 7-5 stand op het bord te zetten.
Veerle milderde nog verdiend tot 7-6 maar daar bleef het uiteindelijk bij.
Alleszins een knappe prestatie en een goede start van Lorenz, Viktor,
Maurits, Wout, Brent, Joren en Senne.
In de wedstrijd van onze Duiveltjes F was goed te merken dat we in het
voorbije jaar al heel wat ervaring hadden opgedaan. De tegenstander
van Veerle bestond ditmaal namelijk uit jongetjes die hun eerste
wedstrijd afwerkten en zij werden dan ook moeiteloos overklast door
hun Lilse tegenstander. Liefst 17 maal wisten de onzen de bal tegen
het net te prikken en het mooie was ook dat Joppe, Rik, Cédric, Sofie,
Ferre, Thomas en Bjarne elk minsten 1 maal wisten te scoren. Gelukkig
voor de tegenstander vonden ook zij een aantal maal verdiend de weg
naar het doel.
Slotconclusie is dat we de competitie erg goed hebben weten in te
zetten. Hopelijk wordt het vervolg even leuk.

(03/09/2004) Keeperstrainingen
Wist u dat er bij KFC Lille ook aparte keeperstrainingen worden
gegeven voor alle keepers van onze duiveltjeselftallen? Koen Vlemincx
neemt deze nobele taak op zich en zorgt er elke maandag tussen
18.30 en 20.00 uur op de terreinen van KFC Lille voor dat onze
duiveltjeselftallen kunnen uitpakken met solide sluitstukken in de
verdediging. Er wordt in 2 sessies gewerkt: van 18.30 tot 19.15 traint
een eerste groepje keepers, van 19.15 tot 20.00 traint een tweede
groepje keepers.
Onze Duiveltjes E en F hebben tot nu toe geen vaste doelman. Daarom
doe ik bij deze een oproep aan alle jongens die zich geroepen voelen
om zich te verdiepen in de edele kunst van het keepen, en die
interesse hebben om bovenvermelde trainingen te volgen, om zich zo
spoedig mogelijk bij Filip Henderieckx te melden. Afhankelijk van het
aantal kandidaten zullen we de nodige afspraken maken met Koen om
aan deze trainingen met een bepaald aantal jongens deel te nemen.
Het feit dat je deze extra sessies gaat volgen, betekent niet dat je
gedoemd bent om de rest van het seizoen permanent in het doel te
staan. Wel zullen we verwachten dat je je engageert om, laat ons
zeggen, toch minstens in de helft van de partijen die we afwerken, de
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rol van doelman op je te nemen.

(29/08/2004) Verslag Tornooi Lichtaart op 28/08/2004
Een ploeg die forfait had gegeven (Achter Olen), een hoop
tegenstanders van een jaartje ouder (onze hoop van het vorige
berichtje werd algauw teniet gedaan) en u begrijpt dat dit niet het meest
geslaagde tornooi aller tijden was. Een aantal “veel-0” en “veel-1”
nederlagen, en toch één uitschieter met een nipte 2-1 nederlaag tegen
Lichtaart, resulteerden in het feit dat Lille 1 en Lille 2 het onderling
mochten uitvechten voor de 5de plaats op dit tornooi. Gelukkig was dit
laatste wedstrijdje een aangenaam kijkstuk, met een vrij spannend
spelverloop, waarin de “roden” het uiteindelijk haalden van de “gelen”
met 6-3.
Snel vergeten, dit tornooi, en uitkijken naar wat nog komt…

(24/08/2004) Tornooi Lichtaart op 28/08/2004
Na het meer dan geslaagde tornooi van afgelopen zondag in Tielen
spelen we op zaterdag 28/08/2004 in Lichtaart opnieuw met 2 ploegen
een tornooi voor Duiveltjes van ’98 (aangezien het in Lichtaart is, is dat
ten minste te hopen ;-) ). Dit is het laatste tornooi als voorbereiding op
de start van de competitie op 4 september.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.20 h. Terrein 1 KV Turnhout – KFC Lille 2
14.20 h. Terrein 2 VV Achter Olen – KFC Lille 1
15.10 h. Terrein 1 VV Molenkring – KFC Lille 2
15.10 h. Terrein 2 KVV Lichtaart – KFC Lille 1
16.00 h. Terrein ? Wedstrijd KFC Lille 2 voor 1e, 3e of 5e plaats
16.00 h. Terrein ? Wedstrijd KFC Lille 1 voor 1e, 3e of 5e plaats
Op de training van 25/08/2004 zal bekend gemaakt worden wie aan dit
tornooi zal deelnemen.
Elke wedstrijd duurt 2 maal 12,5 minuten.

(13/08/2004) Tornooi Tielen op 22/08/2004
Op zondag 22/08/2004 spelen we met 2 ploegen een tornooi voor
Duiveltjes van ’98 in Tielen.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.20 h. Terrein E Flandria ’98 – Lille 1 ‘98
13.20 h. Terrein F Lentezon ’98 – Lille 2 ‘98
14.00 h. Terrein E Lille 1 ’98 – Tielen 1 ‘98
14.00 h. Terrein F Lille 2 ’98 – Verbr. Arendonk ‘98
15.00 h. Terrein E Lille 1 ’98 – Verbr. Geel ‘98
15.00 h. Terrein F Gierle ’98 – Lille 2 ‘98
16.00 h. Terrein E Rauw 1 ’98 - Lille 1 ‘98
16.00 h. Terrein F Lille 2 ’98 – Rauw 2 ‘98
Op de training van 18/08/2004 zal bekend gemaakt worden wie aan dit
tornooi zal deelnemen.
Elke wedstrijd duurt 15 minuten. Na elke wedstrijd worden er
strafschoppen getrapt waarvan de 5 eerste meetellen voor de
penaltycup.

(07/08/2004) Verslag Tornooi Poederlee op 07/08/2004
De kop is er af! Op het tornooi van Poederlee werkten we in groen-rode
kleuren onze eerste wedstrijden van het seizoen af.
Het begon min of meer in mineur: Waarschijnlijk sneed een combinatie
van factoren (de eerste wedstrijd? de hitte? de tegenstander die door
zijn gestalte en inzet angst inboezemde?) onze jongens flink de benen
af, want er werd vrij mak geacteerd. Het resultaat was er dan ook naar:
Een 9-1 nederlaag was ons deel, al is het in feite onbegrijpelijk dat de
tegenstander (in casu Lichtaart) zich met een ploeg 97’ers inschrijft in
een reeks met de naam “Duiveltjes 98”.
In de 2de wedstrijd was er merkelijk vooruitgang te zien: In een
uitermate spannende wedstrijd tegen Wechelderzande (dat met een
sterke ploeg op de proppen kwam die ditmaal gelukkig wel uit 98’ers
bestond) werd op het nippertje een verdiende 4-4 uit de brand

http://users.skynet.be/henderieckx/duivel0405_frame_inhoud_Nieuws.htm

20/07/2009

Untitled Document

pagina 12 van 12

gesleept.
Uit dit resultaat werd duidelijk moed gevat, want in de laatste wedstrijd
was er geen houden meer aan: De 98’ers van Weelde werden meer
dan overtuigend ingeblikt met circa 10-1 via tonnen enthousiaste inzet
en bij momenten knap samenspel.
De balans van dit eerste tornooi mag dan ook overwegend positief
worden genoemd. Er staan ons dit seizoen nog mooie
voetbalmomenten te wachten met onze rakkers!

(04/08/2004) Tweede Training Seizoen 2004/2005
Ook de tweede training (11/08/2004) zal doorgaan op het grasveld aan
de lokalen van de scouts in Lille.

(04/08/2004) Tornooi Poederlee op 07/08/2004
Op zaterdag 07/08/2004 spelen we ons eerste tornooi van het seizoen
in Poederlee.
Volgende wedstrijden staan op het programma in de reeks van
Duiveltjes 98 waar we onder de naam Poederlee met 1 ploeg zijn
ingeschreven:
13.35 h. Terrein D Lichtaart - Poederlee
14.45 h. Terrein D Poederlee - Wechelderzande
15.55 h. Terrein C Poederlee - Weelde
Op de training van 04/08/2004 zal bekend gemaakt worden wie aan dit
tornooi zal deelnemen (7 spelers).
De wedstrijden duren 2x8 minuten. Na elke wedstrijd worden ook nog
strafschoppen getrapt.
De inkom van het tornooi is gratis.

(02/08/2004) Eerste Training Seizoen 2004/2005
Omdat de terreinen van KFC Lille allemaal in gebruik zijn op woensdag
4 augustus 2004, zullen we onze eerste training uitzonderlijk afwerken
op het grasveld aan de lokalen van de scouts in Lille (Boskapelstraat).
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