Het verslag van ons weekend in London
Met 17 spelers en 4 stafleden vertrok de Belgische nationale voetbalploeg richting London
voor een sportief 2-daagse. Zowel zaterdag en zondag werd een oefenmatch ingepland in
het kader van onze voorbereiding op de eindronde van het Europees Kampioenschap in
Denemarken.
We werden uitstekend begeleid door onze begeleider Jake Keen, die ons aardig kon helpen met
de begeleiding in en rond de wereldstad Londen. Ook het hotel (Guest House Glenlyn) viel heel
goed mee met zelfs een luxe loft voor enkele gelukkigen
onder ons!
Vrijdag slaagden we er in mooi op tijd aan te komen door
de file te vermijden. Dit gaf ons de tijd om wat rust te
nemen en ons te ontspannen in de tuin. Nadien gingen we
met z'n allen naar ons restaurant waar een warme maaltijd
ons te wachten stond.
Nadien lieten we onze beentjes los in één van de talrijke
groene oases die Londen rijk is.
Zaterdagmorgen waren we allen vroeg op om de
ochtendtraining af te haspelen. Nadien kregen we een kleine lunch van de gastheren waarna we
ons konden concentreren op onze eerste wedstrijd.

Zaterdag 21 mei 2011 om 14h00 (The Hive, Barnet, London) :
GBR - BEL = 1-0 (rust : 0-0)
Het Belgisch team startte het best en kon aardig weerwerk leveren dankzij het goed storingswerk
van onze middenvelders. De favoriet bleek niet goed in vorm te zijn en zo konden de Belgen af
en toe wat dreigen. Op de counter konden de Engelsen af en toe het neus aan het venster leggen.
Onze keeper Adrien Flémal deed zijn job uitstekend en hield ons af en toe recht met mooie
reddingen. Hij speelde een belangrijke rol in zijn eerste interland. Hij gaf een goed gevoel aan het
ganse team en daar trok men zich aan op.
Het Belgisch team kon imponeren met verzorgd en
tactisch spel. Jammer genoeg konden de Belgen hun
kansen niet verzilveren.
Jammer genoeg kon Danny in de tweede helft ons niet op
voorsprong brengen : hij schoot van dichtbij over.
Ook in de tweede helft waren de Belgen de betere. In de
laatste 10 minuten konden de Engelsen meer en meer
dreigen met hoge voorzetten die telkens gepareerd
werden door ons centraal duo Sam Verstraete/Peter
Sutherland. Ook Flémal diende af en toe goed uit te

komen. Het duel dreigde op een 0-0 af te stevenen, maar onverwachts werd lang over tijd
gespeeld. Op een corner kon Clarke er in de 97e minuut (!) nog de winninggoal maken. Zeker
onverdiend voor onze ploeg, die een uitstekende partij speelde.
Ons team heeft bewezen het niveau aan te kunnen.
Spelers : Flémal, Sutherland, Verstraete Sam, de Jamblinne de Meux, Gretzer, Ameloot, Van
Landuyt Tim, Yildiz Emin, Yildiz Irfan, Es-Saoudy en Verstraete Sven.
Vervangingen : Bekaert ipv Es-Saoudy, Van Landuyt Bram ipv Gretzer
Niet gespeeld : Maso, Giovannardi, Coussement, De Volder.
Doelpunt : 97' 1-0

Zondag 22 mei 2011 om 11h00 (FC Hadley, London) :
GBR - BEL = 7-0 (rust : 2-0)
Op het benarde veld van FC Hadley (gesticht in 1882... en nog altijd in dezelfde toestand)
begonnen de Belgen met een goede ingesteldheid. Jammer genoeg lag het veld er niet zo goed
bij, wat ons team parten kon spelen. Ons team speelt liever technisch en snel, terwijl de Engelsen
powerplay speelden met veel lange ballen en
weinig combinatievoetbal op de mat.
Door twee persoonlijke fouten konden de
Engelsen een 2-0 ruststand optekenen. In de
tweede helft werden er nieuwe spelers ingepast
om te proeven van het niveau. Het werd jammer
genoeg een off day : een dag waarin het heel
moeizaam verliep. Op twee dagen twee matchen
spelen vergde fysiek veel van onze spelers.
Volgens het geleverde spel verdiende we zeker
geen 7-0 nederlaag. Maar persoonlijke fouten
hebben ons de das omgedaan. Dit mag niet meer
gebeuren en ook de spelers weten nu hoe het
komt dat we zo zwaar verloren.
Dit is een goede les voor het EK.
Spelers : Flémal, Verstraete Sam, de Jamblinne de Meux, Van Landuyt Bram, Coussement,
Ameloot, Van Landuyt Tim, Yildiz Emin, Yildiz Irfan, Bekaert en Verstraete Sven.
Vervangingen : 46' Maso ipv Flémal, De Volder ipv Ameloot, Giovannardi ipv Coussement, 60'
Es-Saoudy ipv Bram Van Landuyt.
Niet gespeeld : Sutherland
Doelpunt : 1e helft : 16' 1-0, 33' 2-0; 2e helft : 60' 3-0, 76' 4-0, 80' 5-0, 83' 6-0 en 89' 7-0.
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