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Na de ontgoochelende 1-1 thuis tegen rode lantaarn Binkom, trokken we op zaterdag naar leider K. St. Haasrode, met
als doel even goed proberen te doen als op Sp. Rotselaar en dus de 3 punten af te snoepen van een topploeg in de reeks.
De eerste 10 minuten werden afgehaspeld aan een zeer hoog tempo en dit resulteerde in een aantal grote kansen aan
beide zijden. In de 3de minuut werd balverlies bijna afgestraft, maar gelukkig kon Younes redding brengen. Amper één
minuut later moest Younes terug in actie, ditmaal op een vrije trap van de thuisploeg. Ook ditmaal was Younes de
winnaar. In de 6de minuut kwam Wim alleen voor doel, maar hij had net iet te veel tijd nodig waardoor zijn schot nog in
hoekschop kon gered worden. In de 8ste minuut had Younes terug zijn handen vol aan een nieuwe vrije trap van de
thuisploeg. In de 10de minuut ging Yacine zijn kans van ver, maar ook hier kwam de doelman er als overwinnaar uit. Na
deze dolle 10 minuten zakte het tempo en hadden wij een licht overwicht. In de 25ste minuut zag Wim een goed kans nog
maar eens in hoekschop verwerkt worden en amper één minuut later kon Wim Matthijs aanspelen, maar deze laatste
kraakte zijn schot volledig. In de 34ste minuut kwam het doelpunt dan toch uit de lucht vallen. Na een hoekschop kreeg
de thuisploeg de bal niet weg en dit resulteerde in 3 schuchtere pogingen van ons tot de bal in de voeten van Wim viel
en deze keer tof Wim via een boogbal wel raak. 0-1 na 34 minuten. Na dit doelpunt viel er niet veel meer te noteren en
gingen we met 0-1 rusten.
In de tweede helft was het wachten tot de 52ste minuut op de eerste doelkans, maar Steven zag zijn schot nog gered
worden. In de 60ste minuut moest Younes dan weer zijn kunnen tonen na een aarzeling in onze verdediging. Vijf minuten
later moest hij dit nog eens overdoen. In de 75ste minuut begon Steven dan aan een waanzinnige slalom. Vertrekkend
van aan de zijlijn op eigen helft zette hij een vijftal tegenstanders in de wind om dan beheerst af te ronden en zo de 0-2
te scoren. Het was een geweldige slalom, maar eerlijkheidshalve dienen we toch te vermelden dat de thuisverdediging
het hem niet echt moeilijk maakte. De buit leek binnen, maar amper 3 minuten later kon ook de thuisploeg scoren en zo
terug spanning in de wedstrijd brengen. In de 82ste minuut besloot Yannick dan nog net naast, maar één minuut later
was het wel raak. Yannick mocht alleen op de laatste verdediger afgaan, speelde de bal propertjes tussen de benen door
en kwam zo alleen voor doel om dan beheerst af te ronden en de 1-3 op het bord te zetten. Ook nu konden we deze
dubbele voorsprong niet lang vasthouden. In de 86ste minuut lieten we ons verrassen op een snelle aanval en zo stond
plots de 2-3 op het bord. Haasrode probeerde nu nog wel op de 3-3 te jagen, maar al bij al hielden we gemakkelijk stand
en behaalden we een mooie en verdiende 2-3 overwinning op leider K.St. Haasrode.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Jelle Vanderzeypen, Ward Bollens, Jan Schroeders, Sam Medart, Aldwin Colin, Steven Delestinne
(88’ Cédric Pauwels), Kristof Cools, Wim Gorssen, Yacine Zine(80’ Toon Geris) en Matthijs Soogen (70’ Yannick
Janssens)
Niet gespeeld: Jasper Uytterhoeven

Doelpunten:
34’’
75’
78
83’
86’

0–1
0–2
1–2
1–3
2–3

Wim Gorssen (-)
Steven Delestinne (-)
Yannick Janssens (-)

Gele / rode kaarten
Geel:

Ward Bollens

Rood:

-

