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Verslag StreetSoccerCup zaterdag 8 en zondag 9 mei 2004
ZVC De Gouden Slets Zelzate is een zaalvoetbalclubje
opgericht door vrienden in mei 2003. Het dagelijks bestuur
gebeurt door onze voorzitter Dimitri De Buck, secretaris Tim
Lievens, schatbewaarder Bart Verhoeven, en
bestuursleden Ennio Bogaert, Vincent Borgie, Bert De Smet
en Steven Mussche. Aangevuld door de spelers Lejosne
Ollivier, Lejosne Sylvain, De Coninck Dirk en Claeys Jeroen,
vormen we zaalvoetbalclub De Gouden Slets Zelzate en
mogen we reeds terugblikken op een geslaagd eerste
seizoen, met een derde plaats in 4de provinciale C.
Foto: Boven v.l.n.r Bert De Smet, Tim Lievens, Dimitri De Buck, Bert Versluys (délégé)
Onder v.l.n.r. Ennio Bogaert, Steven Mussche, Vincent Borgie, Bart V erhoeven

De eerste editie van de StreetSoccerCup 'De Gouden Slets' werd georganiseerd om een
jaarlijks evenement te plannen, om zo financiële middelen voor de goede werking van onze
zaalvoetbalclub in kas te krijgen... Hiervoor hadden we geen behoefte om eens te meer
een klassiek zaal- of minivoetbal tornooi te organiseren, maar eens iets origineel, wat nog bijna
niet te zien is in onze streek. Vandaar het idee om te gaan werken met boardings op het
tornooi... Zodoende werd de basis gelegd voor onze Street Soccer Cup.

De bedoeling hierbij was de actieve voetballiefhebbers uit de streek de gelegenheid te bieden
zich in de kijker te spelen op een attractieve tornooi. Dit alles in een aangename omgeving,
niets moet, maar ook niet alles mag (spijtig genoeg voor sommigen). Men diende zich natuurlijk
aan enkele basisspelregels te houden…
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Tevens waren we blij met de aanwezigheid van enkele grote namen in de voetbalwereld… Zo
wisten we Karim El Bodmossi (1ste Nationale Sporting Lokeren) ervan te overtuigen, weliswaar
zonder enig veel moeite, om deel te nemen met een vedettenploegje. Ook de aanwezigheid
van Davy De Beule op ons tornooi, die ondanks blessureleed niet actief kon deelnemen,
maakte het aangenaam voor de jongere spelertjes, die natuurlijk op zoek waren naar een
handtekening van deze sterkhouder bij 1ste klasser Sporting Lokeren.

Ook voor de Passieve voetballiefhebber was er plaats op ons tornooi. Zo was er naast de
beoogde sportieve en adembenemende wedstrijdsituaties, ook een lekkere pot nat (een fris
pintje) voorzien en niet te vergeten een heerlijke barbecue op zaterdag verzorgd door slagerij
Michel te Ertvelde.

Dit alles werd op zaterdag afgesloten met een gratis fuif, die tot de vroege uurtjes duurde, en
waarvan de gevolgen de dag nadien goed te zien waren bij sommige. Maar zoals Robert

Waseige zou zeggen, “De sfeer was goed… en onze jongens vandaag, zijn zo fris als die konijn
op het plein!!!” Hoe fris dat ook moge zijn, sommige konden daar boekdelen over schrijven…
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Op het tornooi werd gestreden voor de wisselbeker, nl een Gouden Schoen. De Ploeg die de
StreetSoccerCup 3 maal opeenvolgend wint of 5 maal niet-opeenvolgend, zal hiervan
definitieve eigenaar worden. Het eerste jaar werd deze niet uitgereikt om beperkte budgettaire
mogelijkheden, maar vanaf een 2de editie zal deze aanwezig zijn op het tornooi.
Vanzelfsprekend wordt de winnaar van de eerste editie wel al meegerekend als een geldige
overwinning in de zegereeks.

Na een weekend vol adembenemend voetbal, kregen we dan ook nog een finale
voorgeschoteld om U tegen te zeggen, tussen The Maple en Het Oude Gemeentehuis. ‘The
Maple’ met gevestigde waarden als David De Storme van zwr Evergem - Evergem Center (4de
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nationale) en Karim Ben Ma Brouk bij FC Eeklo -1ste provinciale, stonden tegenover het
aankomend jonge talent van 'Het Oud Gemeentehuis' met jeugdspeler bij de -19 van RSC
Anderlecht - Tom van Hijfte en Tom De Neve, 4de nationale Eendracht Aalter.

Foto: gevestigde waarde David De Storme in duel
met jong talent Tom Van Hijfte

Na het verstrijken van de volledige speelduur was de stand gelijk, 8 – 8. Maar na
verlengingen was het uiteindelijk ‘The Maple’ die het haalde op ervaring met 12 – 10 en
dus een verdiende winnaar van de eerste StreetSoccerCup. Proficiat Jongens!!!!

Foto: Het Oude Gemeentehuis
Prijzen: Fairplay – Best scorende ploeg – 2de Plaats

Foto: The Maple
Prijzen: Winnaar StreetSoccerCup 2004

Terugkijkend op een geslaagd sportief tornooi, bedanken wij alle sponsoren voor hun steun, alle
deelnemende ploegen en iedereen die dit tornooi mee mogelijk heeft gemaakt.

