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De tweede tornooi dag begon reeds vroeg voor de U13. Na de eerste dag
dienden zij te strijden voor de challenger cup, een cup voor de 3 en 4de
geplaatste ploegen in de reeksen van de eerste dag op het tornooi. De eerste
wedstrijd begon voor de U13 om 09,00 uur tegen ESA (Nederland) en werd
gewonnen met een simpele 7-0, goals voor Lille van : Stijn, Zico, Jorn (2), Bob,
Robbe (2x)De 2de wedstrijd eindigde tegen R.K.V.V.O (Nederland) op 1-1. Het
Lilse doelpunt kwam van de voet van Jorn. De derde wedstrijd kwamen de U13
uit tegen Veenendaal en werd met 2-0 gewonnen, doelpunten van Jorn en Thor.
De laatste en 4de wedstrijd werd gespeeld tegen VEP 2 en werd gewonnen met 30, doelpunten van Jorn, Vincent en Arne. Door deze overwinningen werd de
challenger cup gewonnen. Proficiat aan onze jongens.
De U15 werden in hun eerste dag groepswinnaar en streden derhalve met de
andere groepswinnaars en de 2de geplaatste ploegen in de 4 reeksen om de
Toren trophy. De 8 ploegen werden weerom in 2 reeksen van 4 ingedeeld en de
groepswinnaars zouden de finale spelen. De eerste wedstrijd werd gestart om
09.40 tegen Alliance 1. Dit bleek een taaie tegenstander te zijn. KFC had heel
wat weerwerk tegen de sterke tegenstander en doelman Viktor diende al zijn
kunnen boven te halen om een 0-1 achterstand te voorkomen. KFC kwam echter
via doelpunten van Brent, op voorzet van Bjarne en Pieter-Jan op aangeven van
Brent op voorsprong en zo werd met 2-0 van zijde gewisseld. In de 2de helft
scoorde Alliance nog tegen door een onoplettendheid in de verdediging na een
snel genomen vrije trap doch KFC hield verder stand, dit door toedoen van een
prima spelende kapitein Siebe welke zijn verdediging bestaande uit Senne, Manu
en Kieron uitstekend leidde. De hardwerkende middenvelders Stef, Nick en
Lennert zorgden voor de rest. Eindstand 2-1.
In de 2de wedstrijd van de dag nam KFC het op tegen het organiserende team
van D’Olde Veste 54. Voor de eerste maal werd ook op een van de 2
kunstgrasvelden gespeeld. Na een blitzstart maakte KFC onmiddellijk in de 24ste
seconde het eerste doelpunt na een schitterende combinatie van Nick, Brent,
Pieter-Jan en doelpunt Stef. De schitterende combinaties volgende elkaar in
razend tempo op en via doelpunten van Pieter-Jan (assist Brent), Brent (assist
Stef) en Brent (assist Lennert) werd met 4-0 de rust ingegaan. De tweede helft
kende een vervolg van de eerste en de score werd nog opgedreven tot 8-0 via
doelpunten van Brent (assist Stef), Stef (assist Brent), Brent (assist Manu) en
Brent (assist Nick). Een uitstekende wedstrijd van Viktor, Senne, Wout, Manu,
Siebe, Lennert, Stef, Nick, Pieter-Jan, Bjarne, Fré, Jinthe, Kieron en Brent. De
laatste groepswedstrijd mocht al wat gerust worden en trainer Fred liet Siebe,
Brent en Pieter-Jan ruste voor de finale waarvan de U15 reeds zeker waren
gezien de beide gelijke spelen tussen de andere ploegen. Deze wedstrijd tegen
Monster (Nederland) werd tevens winnend afgesloten door een doelpunt van
Bjarne op aangeven van Stef.
In de finale diende gespeeld te worden tegen Sporting Krommenie (Nederland).
Tegen deze ploeg werd in de groepsfase (eerste dag) reeds gespeeld, stand 0-0,
het enige gelijke spel. De wedstrijd kende een vrij gelijk opgaand verloop met
enkele schaarse kansen voor KFC. KFC diende echter reeds vroeg in de wedstrijd
Manu te vervangen met een kwetsuur. Lille kende echter weinig geluk bij de
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afwerking. Pieter-Jan schoot knap op doel doch de doelman kon de bal nog net
overtikken. Brent kwam oog in oog te staan met de doelman doch kende hierin
zijn meerdere. Tot slot trof Nick nog de lat. Vlak voor het eindsignaal kwamen
onze jongens goed weg toen een corner nipt werd naast gekopt door de
tegenstrever. Penalty’s dienden derhalve over tornooiwinst te beslissen. In de
eerste fase troffen alle 5 strafschopnemers van beide ploegen raak. De 6de
strafschop werd door Krommenie gemist en Jynthe kon voor Lille beslissen
hetgeen hij knap deed door de strafschop om te zetten in de rechter
benedenhoek. 6-5 in de strafschoppen en tornooiwinst. PROFICIAT aan heel de
ploeg, trainer Fred en duivel doet al Frans alias Stanneke.
De U17 trad vandaag aan tegen Büdeldorf. Het werd een 1-2 verlies. Het Lilse
doelpunt werd gescoord door Pieter. De 2de wedstrijd tegen Kloetinge nam de
U17 een blitzstart. Vanaf de aftrap werd Michiel diepgestuurd welke afwerkt en
de 1-0 op het bord zette. Kloetinge kon nog voor de rust gelijkstellen maar in de
2de helft wist Lille, door doelpunt van Jeffrey, het laken naar zich toe te trekken.
De 3de edstrijd van de dag diende te beslissen over de 3de of 4de plaats in de
eindrangschikking. Hier namen de U17 het opnieuw op tegen Blasheim
waartegen ze de eerste dag niet verder geraakten dan een 0-0. Vandaag namen
ze overtuigend afstand door een 2-0 overwinning met doelpunten van Brent en
Arne. KNAP DERDE JONGENS. Onze U17 wisten tevens de penaltycup te winnen!
Bij de U11 werd in de 1ste match de strijd aangegaan met Hollage 1. Al vrij snel
komt Lille op voorsprong op voorzet van Nick, Hans twijfelt niet. Iets later
weerom Hans wanneer hij de keeper in verwarring brengt (2-0). In een
ongelukkige fase wanneer enkele van onze spelers nog op het slagveld liggen
wordt een fout tegen Lille gefloten, hieruit kan Hollage tegen scoren (2-1). Maar
onze krawaten willen deze match duidelijk winnen en Hans tikt er nog één binnen
(3-1). Hollage komt nog 1x aan zet, daarna volgt uit een combinatie van Siemen
en Jerko een assist en weerom Hans kan afwerken. En alsof dit nog niet genoeg
was trapt Hans nog zijn 5de binnen. Het was niet gemakkelijk voetballen tegen
deze ‘beenhouwers’ploeg en de ref hadden we alvast ook niet mee. In de 2°
wedstrijd komen we voor de 2° keer tegen Neheim te staan, hier hadden we met
een beetje geluk gisteren met 3- 2 van gewonnen. We wisten dat dit vandaag
een moeilijke klus zou worden en zo is ook gebleken. Onder een felle regenvlaag
was het vechten voor iedere bal, maar deze Duitstalige jongens waren
gewoonweg een maat te sterk voor ons. Deze tegen binken verliezen is echt
geen schande. De laatste match – intussen nieuwe droge truitjes aan – trekt Lille
het laken naar zich toe tegen de thuisploeg D’Olde Veste. Een solo van Door die
vanuit de achterlijn recht naar doel trekt en nog knap afwerkt (1-0). Niet veel
later een tegenaanval en het staat 1-1. Met een assist van Robbe en iets later
ook van Rune heeft Hans binnen te leggen (3-1). Ook Hans levert een assist,
ditmaal scoort Door (4-1). Nog één goal moeten we prijsgeven en zo ronden we
dit tornooi af met een 4-2 winst. Onze preminiemen behalen hiermee een 2°
plaats op dit tornooi, een heel fantastische prestatie en een ervaring rijker. Een
dikke proficiat aan onze preminiemen en dank aan alle supporters.
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