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In de derby tegen K.F.C.R.Wezemaal A wouden we lijn van de voorbije week doortrekken en eindelijk de 3 punten thuis
te houden.
De wedstrijd begon dramatisch voor ons want al in de eerste minuut werd een mistasten achteraan afgestraft en stonden
we 0-1 achter. We waren hierdoor gelukkig niet aangeslagen en namen de wedstrijd onmiddellijk terug in handen en
zou het de beste eerste helft van het seizoen worden. Al in de 8ste minuut kwamen we op gelijke hoogte. Steven verzond
een diepe bal op Yannick en deze werkte beheerst af. De rest van de eerste helft kunnen we het best omschrijven als een
recital van gemiste kansen:
•

23’: Gilles komt alleen voor doel en diens poging strandt op de paal

•

24’: vrije trap van Kristof, Steven trapt over aan de tweede paal

•

30’: Yannick alleen voor doel, keeper redt

•

39’: kopbal Kristof iets te centraal, doelman redt

•

42’: duidelijke strafschopfout op Gilles wordt niet bestraft, Gilles komt goed weg met geel na reactie op doelman

•

45’: Yannick alleen voor doel, naast

We gingen dus rusten met veen 1-1 stand, waar we eigenlijk 3-1 of 4-1 moesten voorstaan.
Het doelpunt viel dan toch in het begin van de tweede helft. Toon stuurde Kristof diep en deze werkte wel af en bracht
zo de 2-1 op het scorebord. Rond het uur kreeg Wezemaal een paar kansen, maar een voorzet belandde bovenop de lat
en verder wist Younes wel raad met de kansen. In de 77ste minuut kon Yannick de wedstrijd beslissen, maar ook nu
strandde hij, alleen voor doel, op de keeper. In de 80ste minuut moest de bezoekende doelman nog redding brengen op
een poging van Kristof. In de laatste 5 minuten zette Wezemaal alles op alles om toch nog ene punt te redden en dat
lukte dan ook in de 85ste minuut. We kregen de bal niet weg en op de een of ander manier verdween hij dan toch nog in
doel. Even later kregen we deksel bij helemaal op onze neus, maar gelukkig strandde een schot van de bezoekers tegen
de onderkant van de lat.
Met een 2-2 kregen de bezoekers veel meer dan ze verdienden en gingen we op het einde nog bijna volledig de boot in.
Het had echter nooit zover mogen komen en we hadden mits iets meer doeltreffendheid de wedstrijd al in de eerste helft
moeten beslissen.
De komende weken trekken we naar Perk en Keiberg en een 6 op 6 zou een mooie afsluiting zijn van de eerste periode.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Tom Vandezande, Aldwin Colin, Jan Schroeders, Sam Medart, Ward Bollens, Steven Delestinne
(70’ Matthijs Soogen), Toon Geris, Yannick Janssens (85’ Wim Gorssen), Gilles Peeters (65’ Niels De Bie) en Kristof
Janssens
Niet gespeeld: Timothy Saenen

Doelpunten:
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Yannick Janssens (Steven Delestinne)
Kristof Janssens (Toon Geris)

Gele / rode kaarten
Geel:

Aldwin Colin en Gilles Peeters

Rood:

-

