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Dit weekend stond er een onvervalste degradatietopper op de kalender en trokken we met zijn allen naar Tielt-Winge
3000 A. Voor deze wedstrijd waren er geen lijnrechters aangeduid wat dan toch een speciale dimensie gaf aan deze
wedstrijd. In de basisopstelling stond Gilles Peeters (een nieuwkomer) voor het eerst aan de aftrap en we zullen deze
naam in het verslag nog een paar keer tegenkomen.
In de 8ste minuut kregen we een eerste kans op een vrije trap. Gilles trapte de bal eerst in de muur maar trapte de
afgeweerde bal nadien via de doelman tegen de onderkant van de lat. De bal belandde zo terug in het veld en we konden
de bal in doel verlengen. Dit feestje ging spijtig genoeg niet door daar de scheidsrechter voorafgaand buitenspel had
gezien. Een paar minuten later moest Younes redding brengen op een schot. In de 14de minuut probeerde Niels de
doelman te omspelen die hierbij Niels foutief stopte. Niels liet zich misschien net iets te laat vallen en daarom
beoordeelde de scheidsrechter de fase als geen duidelijke fout en dus geen strafschop. Nadien bleef de wedstrijd op en
af gaan met soms slechte passing langs beide zijden. In de 27ste minuut kon Gilles nog eens uithalen, maar de doelman
bracht redding. In de 33ste minuut hadden we een strafschop moeten krijgen na een duidelijke trekfout van de doelman,
maar ook dit werd niet bestraft. We gingen dan ook rusten met een 0-0 tussenstand en met toch wel een wrange gevoel
dat er meer ingezten had.
In de eerste 10 minuten van d etweede helft viel er niet veel te beleven. In de 10de minuut kon Jelle voorzetten maar de
kopbal van Yannick ging naast. In de daaropvolgende 20 minuten kreeg de thuisploeg een paar kansje, maar Younes
wist hier wel raad mee. Het kantelmoment van de wedstrijd situeerde zich in de 32 ste – 33ste minuut. In de 32ste minuut
kon een kopbal van de thuisploeg nog net door Kristof van de lijn gehaald worden en amper één minuut later kon Gilles
de bal aan de overkant mooi binnen knallen en zo de 0-1 op het bord zetten. In de laatste 10 minuten probeerde de
thuisploeg de bakens nog te verzetten en dit leverde na geharrewar voor doel een mooie kans op, maar nu was aan Jelle
om op de lijn redding te brengen. In deze periode hadden we ook een paar counterkansen, maar we speelden deze te
overhaast uit om echt gevaarlijk te zijn.
Het was zeker niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar in deze situatie telt er maar één ding en dat is punten
pakken en daar zijn we eindelijk in geslaagd.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Jelle Vanderzeypen, Jens Verbruggen, Ward Bollens, Sam Medart (70’ Kristof Janssens), Aldwin
Collin, Yannick Janssens, Gilles Peeters, Yacine Zine (35’ Durmus Aykac), Niels De Bie en Matthijs Soogen (65’ Wim
Gorssen)
Niet gespeeld: Toon Geris
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Gilles Peeters (-)

Gele / rode kaarten
Geel:

Aldwin Collin en Yannick Janssens
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