V.C. Houtem-Oplinter A - V.K. Holsbeek A
8 september 2018
1-1
Na de mindere prestatie van vorige week tegen SNA Keiberg A, hadden we iets goed te maken op het veld van V.C.
Houtem-Oplinter A. De thuisploeg zakte vorig jaar onverwacht uit 1ste Provinciale en had zich voor dit seizoen versterkt
voor een verlengd verblijf in 1ste Provinciale.
Vanaf de eerste minuut ging het spel vlot op en neer en dit resulteerde in een eerste doelkans voor de thuisploeg, maar
de kopbal (op hoekschop) ging rakelings over. Rond de 6de minuut kregen wij 2 kansjes, maar we waren net niet scherp
genoeg voor doel om deze te verzilveren. De rest van de eerste helft verliep verder op dezelfde manier: een periode
waarin wij het overwicht hadden gevolgd door een betere periode voor de thuisploeg, maar geen van beide ploegen kon
hun overwicht lang vasthouden. De beste kansen in deze eerste helft waren wel voor ons, maar de zuiverheid en scherpte
voor doel ontbrak een beetje bij beide ploegen. 0-0 was dan ook de ruststand.
De eerste kans van de tweede helft was weer voor de thuisploeg, maar het schot ging net voorlangs. Even later had
kristof de 0-1 aan de voet op voorzet van Timothy, maar zijn schot ging over. In de 10de minuut zette Sam zich sterk door
en de thuisdoelman kon hem enkel stuiten via een fout buiten de rechthoek. Rood voor de doelman en een vrije trap voor
ons op de rand van het strafschopgebeid. Kristof zette zich achter de bal en zijn vrije trap belandde via de muur in de
korte hoek in doel. 0-1 na 57 minuten. De thuisploeg probeerde ons nu met 10 tegen 11 weg te drukken en dit leverde
dan ook een doelpunt op. Een thuisspeler haalde de achterlijn en zijn voorzet werd centraal voor doel binnen gegleden.
1-1 na 63 minuten. In de 70ste minuut pakte Aldwin een domme 2 gele kaart en werd de wedstrijd verder afgewerkt door
10 spelers aan beide kanten. De match bleef aangenaam om volgen met wisselende kansen voor beide ploegen. In de
43ste minuut hadden we terug op voorsprong kunnen komen, maar het schot van Niels verdween via een thuisspeler in
hoekschop. Op deze hoekschop bleef de bal een tijdje hangen net voor doel, maar niemand kon de bal verdre in doel
werken. In de laatste minuut kreeg ook de thuisploeg nog een mooie kans, maar ook zij slaagden er niet meer in om te
scoren. Zo bleef het bij een al bij al gerechtvaardigd geloijkspel voor beide ploegen.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Tom Vandezande (75’ Tom Van Den Broucke), Kristof Cools, Jan Schroeders, Sam Medart, Ward
Bollens, Timothy Saenen (73’ Niels De Bie), Aldwin Colin, Wim Gorssen, Jelle Vanderzeypen en Kristof Janssens (85’
Yacine Zine)
Niet gespeeld: Jens Verbruggen

Doelpunten:
57’
63’

0–1
1–1

Kristof Janssens (-)

Gele / rode kaarten
Geel:

Kristof Cools en Yacine Zine

Rood:

Aldwin Colin (2x geel)

