Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis wint derde "Club Brugge
Cup"

Op woensdagnamiddag 31 maart ging op het kunstgrasveld van Club Brugge de 3de
editie door van de ‘Club Brugge Cup’, een organisatie van Clubs Open Stadionproject ‘Allemoale Thope’ en de PR-commissie van Club Brugge.

De Club Brugge Cup is een scholenvoetbaltornooi voor leerlingen van het 6de
leerjaar van de Brugse basisscholen en buitengewoon onderwijs. 16 ploegen van 8
leerlingen gingen de strijd om de Club Brugge Cup aan die uiteindelijk werd
gewonnen door het Sint-Andreaslyceum uit Sint-Kruis, SASK.
Ook dit jaar waren de weergoden ons niet gunstig gezind. Een felle wind en fikse
regenbuien zorgde voor moeilijke omstandigheden. Het belette de 128 spelertjes
echter niet om voluit voor de overwinning te gaan.
De finale werd gespeeld tussen SASK en FC De 57 uit het Sint-Lodewijkscollege. In
de poules had 'FC De 57' al eens gewonnen van 'SASK', maar de jongens uit SintKruis lieten zich niet ontmoedigen. Het werd een spannende finale waarbij FC De 57
op voorsprong kwam. SASK kwam al snel terug tot op gelijke hoogte en kwam
uiteindelijk op een 2-1 voorsprong. FC De 57 trof nog enkele malen paal en lat en
stootte verschillende keren op de ijzersterke SASK-keeper, maar kon de gelijkmaker
niet meer scoren. Het was Sint-Andreas Sint-Kruis die de overwinning op zak stak en
de felbegeerde Club Brugge Cup in de lucht mocht steken, de spelertjes gingen nog
met elk een gloednieuw Club-shirtje aan de haal.

Er ging echter niemand met lege handen naar huis. Alle spelers werden verrast met
een geschenkenpakket vol leuke prijzen en cadeautjes van Club Brugge en zijn
partners. Alle deelnemers werden nog getrakteerd op een gratis toegangsticket voor
de thuiswedstrijd Club Brugge-STVV. Ook het talrijk opgekomen publiek heeft zich
niet verveeld, zij konden tussen de wedstrijden door een rondleiding volgen
doorheen het Jan Breydelstadion.
De winnaars van de Club Brugge Cup en de Fair Play Cup krijgen de eer om
voorafgaande aan de wedstrijd Club Brugge – Sint-Truiden van zondagavond 2 mei
een ererondje voor de ogen van 27.000 Clubsupporters te lopen.

