V.K. Holsbeek A – K.V.Z. Glabbeek
3 december 2017
4-0
Na de 3 toppers op rij mochten we dit weekend terug een middenmotor uit de reeks bekampen: KVZ Glabbeek. Voor deze
wedstrijd konden we zelfs rekenen op een professionele cameravrouw, die onze wedstrijd zou filmen, of was het toch
enkel maar Jelle?
Het was in ieder geval Jelle die voor het eerste gevaar zorgde. Op een diepe bal was de doelman echter net iets eerder
op de bal en ook Durmus kon niet profiteren van de geloste bal en schoot pardoes op de doelman. Het was dan wachten
tot de 18de minuut voor de tweede grote kans. Durmus zette de actie zelf op en besloot dan net naast de verste paal.
Vanaf dan was het een en al Holsbeek dat de klok sloeg. In de 22 ste minuut had de bezoekende doelman nog een prima
reactie in huis op een schot van Bas en in dezelfde fase werd een kopbal van Durmus nog net op de lijn gered. Amper één
minuut later ging Durmus nogmaals zijn kans en ditmaal kon de doelman het schot in hoekschop redden. Geen nood
echter want de hoekschop van Sam werd aan de eerste paal door Jelle in doel gekopt en zo stond de 1-0 eindelijk op het
bord. Vijf minuten later zette Yacine een actie op die hij keurig afrondde met een schot in de kort hoek. We bleven het
doel van Glabbeek belegeren en hadden zo rond de 35 ste minuut nog 2 grote kansen via Ward en Yacine, maar telkens
bracht de doelman redding. In de 37ste minuut was het dan toch weer raak. Timo zette een mooie actie op en diens
voorzet werd weer door Jelle in doel gekopt. Een gelijkaardig scenario in de 40ste minuut, maar dit met Bas als aangever
en weer Jelle die met hoofd scoorde (zijn derde van de eerste helft). In de 44 ste minuut kregen ook one een bezoekrs een
kans, maar Younes wiste wel raad mee. We gingen dus rusten met een knappe 4-0 voorsprong en dat was zelfs niet
overdreven.
Over de tweede helft kan ik heel kort zijn. De ruststand was tevens de eindstand. De enige grote kans in deze tweede
helft noteerden we in de slotminuut, maar de ingevallen Ruy trof toen de paal.
Mooie zege na een sterke eerste helft en een tweede helft die er niet meer toe deed.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Amadeus Foulon, Ward Bollens, Jens Verbruggen, Sam Medart, Boris Mbiye Beya (75’Floris De
Keyser), Bastiaan Roels (60’ Zeger De Groote), Jelle Vanderzeypen, Durmus Aykac (75’ Ruy De Backker), Timothy
Saenen en Yacine Zine.
Niet gespeeld: Berten De Keyser
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Jelle Vanderzeypen (Sam Medart)
Yacine Zine (-)
Jelle Vanderzeypen (Timothy Saenen)
Jelle Vanderzeypen (Bastiaan Roels)
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