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Met onze eerste thuiswedstrijd van 2019 hoopten we eindelijk onze eerste overwinning op eigen veld te behalen.
Na een voorzichtig begin van beide ploegen leverde de eerste kans van de wedstrijd onmiddellijk een doelpunt op. Na
een aanval van op links kon Sam voorzetten en kopte Kristof de bal via de paal in doel. Iedereen was stomverbaasd,
hijzelf misschien nog wel het meest want dit was zowaar zijn tweede kopbaldoelpunt in zijn lange voetballoopbaan. In
de 17de minuut had Matthijs de 2-0 aan de voet, maar hij besloot op de doelman. In de 20ste minuut werd Ward foutief
gestuit in het strafschopgebied, maar de strafschop (of was het een terugspeelbal ☺) van Kristof werd gered door de
doelman. In plaats van een 2-0 voorsprong werd het in de 30ste minuut 1-1. Na balverlies op de flank, week de op het
eerste zicht onschuldige voorzet af op de voet van Jan en verdween de bal zo ongelukkig in doel. We waren even
aangeslagen en dit leidde tot een tweede grote kans voor de bezoekers, maar gelukkig had Younes een knappe reactie
in huis en kon zo een tweede tegendoelpunt vermijden. In de 36ste minuut hadden we een tweede strafschop moeten
krijgen na een fout op Matthijs, maar de scheidsrechter vond blijkbaar dat één strafschop al voldoende was. We gingen
dan ook rusten met een 1-1 tussenstand.
In de 50ste minuut werd Wim gehaakt in het strafschopgebied, maar ook nu zag de scheidsrechter er geen graten in en
bestrafte hij de fout niet. In de 55ste minuut miste Matthijs een reuzekans toen hij een geloste bal aan de tweede paal
hoog over schoot. In de 60ste minuut kwamen we dan toch terug op voorsprong. Wim haakte zij mooie vrij en besloot
dan verrassend in de kortste hoek. Ook nu vielen we weer even terug waardoor Houtem meer in de wedstrijd kwam en
moest Younes een paar keer gevat tussen komen. In de 80ste minuut kon Aldwin zich doorzetten en kwam zo alleen voor
de doelman, maar deze laatste kon de bal nog net uit de voeten van Aldwin halen. Zo bleef het nog bibberen tot het
einde en moest Younes nog tweemaal redding brengen om de winst veilig te stellen.
Zo behalen we mooie 10 op 15 en nemen we iets meer afstand van de degradatieplaatsen.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Jelle Vanderzeypen, Jens Verbruggen, Jan Schroeders, Sam Medart, Ward Bollens, Kristof
Janssens, Niels De Bie (65’ Aldwin Colin), Wim Gorssen (85’ Steven Delestinne), Toon Geris en Matthijs Soogen (75’
Yannick Janssens)
Niet gespeeld: Yacine Zine
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09’
30’
60’

1–0
1–1
2–1

Kristof Janssens (Sam Medart)
Jan Schroeders (owndoelpunt)
Wim Gorssen (-)
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