V.K. Holsbeek A – OHR Huldenberg A
15 april 2018
0-0
De wedstrijd tegen OHR Huldenberg, de tweede in de rangschikking, stond in het teken
van onze scherprechtersrol in de titelstrijd maar vooral ook in teken van het afscheid van
onze Bassie.
Bas vertrekt eind april met zijn vrouwtje naar Canada en dit was dus zijn laatste
thuiswedstrijd voor V.K. Holsbeek. Voor deze speciale gelegenheid had de ploeg een
groot aantal familieleden en vrienden uitgenodigd om dit afscheid samen te vieren.
Zoals het hoort werd onze bas dan ook in de bloemetjes gezet voor de wedstrijd.
En dan maar naar de wedstrijd.
In Huldenberg speelden we een zeer sterke eerste helft, maar gingen uiteindelijk in een
tumultueuze helft met 2 rode kaarten nog ten onder. Dit wouden we vandaag zeker rechtzetten.
De eerste kans van de wedstrijd was voor onze bezoekers na balverlies achteraan, maar gelukkig strandde het schot in
het zijnet. In de 10de minuut kon Mathijs voorzetten tot bij “feestvarken” Bas, maar die kraakte zijn schot en zo ging de
bal naast. Het spel speelde zich daarna voornamelijk af op het middenveld en dit leverde niet direct doelkansen op. Het
was wachten tot de 25ste minuut toen Bas zich knap in balbezit vocht, maar zijn voorzet werd door Ruy in het zijnet
getrapt. In de 30ste minuut begon Ruy aan een onwaarschijnlijke dribbel in het strafschopgebied, maar de kers op de
taart ontbrak. Het laatste wapenfeit van de eerste helft noteerden we in de 35ste minuut toen een kopbal van de
bezoekers net over ging. We gingen dan ook rusten met een 0-0 tussenstand.
We begonnen sterk aan de tweede helft en dit resulteerde onmiddellijk in 2 grote kansen. In de 47ste werd een knappe
kopbal van Mathijs, op voor zet van Jens, nog net uit de hoek gered en amper twee minuten later werd ook Ruy nog in
extremis afgeblokt. Daarna kabbelde de wedstrijd weer wat aan met veel middenveldspel, maar weinig kansen. In de
70ste minuut konden we nog eens een scherpe aanval in elkaar knutselen en resulteerde in een strafschop na een fout op
Tom. Toon zette zich achter de bal, maar de doelman koos de goede hoek en kon zo de strafschop redden. Dit was een
enige kans om de wedstrijd definitief te beslissen, zeker omdat de bezoekers er niet in slaagden om ook maar één
gevaarlijke aanval op te zetten. In de 85ste minuut kregen we nog ene mooie kans, maar Ruy kon net niet bij de voorzet.
Het bleef dus 0-0 en hiermee blijven we dus al 14 wedstrijden op rij ongeslagen in eigen huis en kregen we in al deze
wedstrijden ook nog maar 4 tegendoelpunten te slikken. Dit was trouwens ook de 12de wedstrijd waarin we de nul konden
houden.

Ploegopstelling:
Kevin De Clercq, Tom Van Den Broucke, Kristof Cools, Berten De Keyser, Jens Verbruggen (80’ Niels De Bie), Ward
Bollens, Mathijs Soogen, Zeger De Groote, Ruy De Backker, Toon Geris (85’ Jelle Vanderzeypen) en Bastiaan Roels (65’
Amadeus Foulon).
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