KFC LILLE – Toren Trophy – 10 mei 2013

KFC Lille @ Toren Trophy - Steenwijk
U15
Onze knapen begonnen het tornooi te Steenwijk (Toren Trophy), waaraan 16
ploegen deelnemen in hun categorie, tegen Alliance 2, een Nederlandse ploeg.
Na een wat aarzelend begin namen zij het heft definitief in handen. Na
doelpunten van Bjarne en Stef gingen ze rusten met een 2-0 voorsprong. In de
tweede helft liep KFC Lille uit door doelpunten van Bjarne, Siebe en Stef met een
prachtig schot in de kruising. Op het einde viel echter nog een tegendoelpunt:
eindstand 5-1.
De tweede wedstrijd namen ze het op tegen Sporting Krommenie, eveneens uit
Nederland. Niettegenstaande het betere spel en kansen werd de wedstrijd
afgefloten zoals ze was begonnen, een scoreloos 0-0 resultaat. KFC Lille had een
drietal mooie kansen doch het vizier stond slecht gericht en de betere ploeg werd
jammer genoeg niet beloond.
De derde wedstrijd van de dag was dan ook belangrijk geworden voor de
eindstand in de groep. Sporting Krommenie, dat zijn wedstrijd tegen VV Twenthe
met 6-0 had gewonnen, had op dat moment een beter doelsaldo. In de laatste
wedstrijd van de dag moest bijgevolg vooreerst gewonnen worden van VV
Twenthe en dan met liefst heel veel doelpunten. In de eerste helft kwam KFC op
voorsprong door een penaltydoelpunt van Brent. Voor rust werd de score nog
aangedikt door Bjarne. Ruststand 2-0. In de tweede helft scoorden Stef en Brent
de 3-0 en 4-0.
In de laatste groepswedstrijd won Sporting Krommenie met 2-1 van Alliance 2
zodat KFC Lille met een beter doelsaldo (+8 tegenover +7) de groepswinst op
zak mocht steken.
Morgen komen de 2 eerste ploegen van iedere reeks uit in de finaleronde waarin
opnieuw twee groepen van 4 het tegen elkaar opnemen. De winnaars van beide
groepen spelen de finale.

U11
8 teams van de U11 hadden zich voor het tornooi ingeschreven en zij werden
ingedeeld in 2 groepen van 4. KFC Lille nam het op tegen BW Hollage 3
(Duitsland), SC Neheim (Duitsland) en Old Forward (Nederland). De eerste
wedstrijd namen de U11 het op tegen Old Forward, eindstand 6-2 met 3
doelpunten van nieuwkomer Nick, Jerko (2) en Hans.
De 2de wedstrijd tegen Hollage eindigde op 10-0 waar de tegenstrever duidelijk
een maatje te klein was. Iedere speler kon scoren, zelfs doelman Julian.
In de 3de en laatste match van de dag werd de handschoen opgenomen tegen SC
Neheim. Dit bleek een sterke en taaie tegenstander. KFC Lille liep uit tot 2-0
door doelpunten van Rune en Daan. SC Neheim kwam terug tot 2-2 doch Hans
werkte mooi af en KFC wist de match tevens met een overwinning af te sluiten:
3-2. De U11 werden op die manier groepswinnaar.
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U17
Er zijn 6 deelnemende ploegen in de U17 reeks. KFC nam het vandaag al op
tegen BCS Blasheim, V.V. Olde Veste en Meppel.
De eerste wedstrijd tegen BCS Blasheim eindigde op 0-0 en zal herinnerd worden
als de match van de gemiste kansen. In de eerste helft was KFC de betere ploeg
met een windvoordeel. De tweede helft kwam de tegenstrever beter voor de dag
zonder echter grote kansen te creëren.
De tweede match tegen VV D’Olde Veste, de gastheren van dit tornooi, eindigde
op 1-1. Het Lilse doelpunt volgde uit een hoekschop van Michiel die knap werd
afgerond door Lode. De voorsprong kon echter niet lang behouden worden want
eveneens op hoekschop werd het tegendoelpunt geïncasseerd.
In de 3de en laatste wedstrijd van de dag namen de U17 het op tegen FC Meppel,
de gemeente waarin onze jeugdherberg is gevestigd. De wedstrijd begon slecht
voor Lille, ze kwamen achter met 1-0. Onze scholieren knokten echter terug en
na doelpunten van Brent (op pass van Jeffrey) en Lorenz, opnieuw op pass van
Jeffrey, werd de 2-1 einduitslag vastgelegd.

U13
Onze eerste match vingen we aan tegen Almstedt, een ploeg uit Duitsland. Onze
jongens begonnen gedreven aan deze match en kwamen al snel op voorsprong
via Jorn. Even later liepen we verder uit via Zico die tweemaal scoorde en de
stand op 3-0 bracht. Vervolgens scoorde Jens en Saske de volgende doelpunten.
Thor en Vinnie lieten zich niet onbetuigd en brachten uiteindelijk de eindstand op
een overtuigende 7-0.
In de tweede match kregen we de thuisploeg Olde Veste tegen. In een
gelijkopgaande match kwam Olde Veste met een “grote” meevaller op
voorsprong. Een van de zeldzame momenten dat de tegenstander op onze
speelhelft kwam. Onze Nederlandse tegenstrever was duidelijk getraind in het
spel om tijd te winnen. In de tweede helft was er een discutabele fase wanneer
Jens in het strafschopgebied werd onder uitgehaald maar de scheidsrechter zag
het anders. Hoewel onze Lilse krawaten bleven proberen en minstens een
gelijkspel verdienden bleef het 1-0 voor de thuisploeg Olde Veste.
In onze derde wedstrijd traden we in de arena tegen VEP1. Al snel kwamen we
ongelukkig op achterstand tegen VEP1. Onze Lilse krawaten bleven proberen
maar we gingen rusten met een 1-0 achterstand, alhoewel we de nodige kansen
gecreëerd hadden. Bij aanvang van de tweede helft werd het onmiddellijk 2-0
waarbij het wel heel moeilijk werd voor onze jongens. Hoewel Lille bleef proberen
werd het nog 3-0. Door de Lilse inzet werd het via Thor 3-1. Alle inspanningen
ten spijt bleef het hierbij en was VEP1 de verdiende winnaar.
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