
Beker van Rupel-Klein Brabant 2009 – 2010: 

 

Wat begon als een verplicht nummer groeide uit tot een onverwacht maar zeer verdiend hoogtepunt. 

 

Deze bekercompetitie werd aanvankelijk aanzien als een extra oefenwedstrijdje. Gezien onze vrij 

beperkte spelerskern lagen onze verwachtingen zeer laag. 

Niettegenstaande onze verwachtingen slaagden de jongens er keer op keer in om verder te gaan in 

deze competitie. 

 In de eerste ronde kwamen we uit tegen Schelle Sport. De wedstrijd eindigde op een “1-1” 

gelijkspel, maar met de strafschoppen stopte gelegenheidsdoelman Lars 2 pogingen zodat 

we met 4-3 wonnen. 

 In de kwartfinale haalden onze jongens deftig uit en ze wonnen met maar liefst 7-0 van St 

amands. 

 De halve finales werden betwist op ons eigen terrein. Met de finale in zicht en voor eigen 

volk knokten onze jongens zich tegen het sterke Mariekerke/Branst naar een knappe 2-1 

overwinning en de finale was binnen. 

 De finale werd afgewerkt op het eerste terrein van SV Bornem. Dit gegeven alleen was voor 

onze spelers al een enorme ervaring. De zenuwen gierden al dagenlang door al onze kelen. 

Tegenstrever Oxford hemiksem was er volgens betrouwbare bronnen zeker van dat ze deze 

finale tegen Reet zouden winnen want daar was een grote BBQ georganiseerd voor alle 

spelers. Dit gegeven gaf ons als trainer en afgevaardigde de kans onze jongens extra te 

motiveren. Maar de wedstrijd begon voor ons verschrikkelijk slecht en na amper 6 minuten 

stond er al een 0-2 score op het scorebord ,even schoot er paniek in de tent maar door een 

kleine omzetting in de veldbezetting kwamen onze Boys steeds sterker opzetten. Toen we na 

enkele voorgaande kansen eindelijk de 1-2 scoorden sloeg de vlam in de pan onze talrijk 

opgekomen  supporters haalde eindelijk de bovenhand van de Oxford supporters en onze 

jongens werden vooruit gestuwd nu door deze helse sfeer,De reclameborden daverden en 

heel Bornem heeft die dag gehoord wij daar waren. Diep in de tweede helft slaagden we er 

eindelijk in om de oververdiende 2-2 te scoren en hoewel er nog kansen zat waren bleef de 

stand 2-2. Strafschoppen dienden te beslissen wie de trofee naar huis mocht meenemen,het 

werd een thriller van formaat. In de eerste reeks van vijf strafschoppen stopte Kevin onze 

doelman  een strafschop maar jammer genoeg misten wij ook een van onze strafschoppen 

dus stond het 4-4.Daarna was het om en om trappen bij 9-9 stand miste Oxford zijn 

strafschop en kregen we de kans om de beker te winnen maar wie ging die beslissende 

strafschop trappen niemand durfde, zodat we Tim deze moeilijke taak in zijn schoenen 

schoven. Hij bleef echter rustig en trapte hoog binnen de beker was van K.REET SK. 

 

 

Tekst: Steven Serrien, trainer Miniemen K Reet SK 2009-2010 

 

 


