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Na de 6 op 6 van de voorbije weken trokken we voor de strekderby naar Sp. Rotselaar A. De thuisploeg stond tweede in
de rangschikking en moest dus winnen. Ook wij gingen voor de volle winst om zo het behoud quasi zeker veilig te stellen.
Net zoals de voorbije weken scoorden we uit de eerste grote kans. Sam omzeilde de buitenspelval en kon zo perfect
voorzetten op de vrijstaande Yannick die de bal maar binnen te duwen had. Amper 2 minuten later had Wim de wedstrijd
al kunnen beslissen. Alleen voor doel probeerde hij de doelman te lobben, maar zijn bal was te laag waardoor de doelman
hem gemakkelijk kon plukken. De eerste helft kenmerkte zich vooral door middenveldspel zonder veel uitgesproken
kansen. Op het halfuur kregen wij nog een mooie kans via Steven, die een voorzet van Yannick net naast knikte. Dat was
het dan ook voor de eerste speelhelft, waarin wij 3 mooie kansen kregen en Younes amper een bal diende te pakken. De
0-1 ruststand was dan ook meer dan verdiend.
In de 46ste minuut was het even schrikken toen Younes een vrije trap loste, maar we konden gelukkig de bal tijdig
wegwerken. Daarna was het weer wachten tot de 63ste minuut voor de volgende kans. Niels werd vrijgespeeld op rechts
en kon zo voorzetten tot bij Steven, die niet aarzelde en de 0-2 binnenschoot. De winst leek binnen, maar nu begon
Rotselaar ook eindelijk kansen bij elkaar te voetballen. Dit resulteerde in 2 grote kansen in de 70ste en 83ste minuut, maar
Younes had telkens een knappe redding in huis en hield zo de nul op het scorebord. In de 86ste minuut viel dat toch de
aansluitingstreffer via een mooie kopbal van Stijn Baudet (die volgend jaar bij ons zal spelen), maar verder kwam de
thuisploeg niet meer en zo brachten we de 3 punten mee naar Holsbeek.
In de terugronde behalen we zo een prachtige 15 op 21. Volgende week krijgen we de rode lantaarn F.C. Binkom op
bezoek en rekenen we erop om ook dan de 3 punten thuis te houden.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Jelle Vanderzeypen, Ward Bollens, Jens Verbruggen, Sam Medart, Ward Bollens, Aldwin Colin,
Steven Delestinne (85’ Yacine Zine), Kristof Cools, Wim Gorssen (70’ Matthijs Soogen), Niels De Bie (65’ Cédric
Pauwels) en Yannick Janssens
Niet gespeeld: Tom Vandezande
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Yannick Janssens (Sam Medart)
Steven Delestinne (Niels De Bie)

Gele / rode kaarten
Geel:

Kristof Cools en Jelle Vanderzeypen

Rood:

-

