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2-0
Dit weekend stond er het belangrijke duel met RWL Sp. A op de agenda. Na de 3 nederlagen op rij in maart, moest deze
wedstrijd absoluut gewonnen worden.
We namen de wedstrijd onmiddellijk in handen en dit resulteerde in 2 kansen in de eerste 10 minuten. In de 4de minuut
moest de bezoekende doelman een vrije trap van Ward onschadelijk maken en in de 10de kon hij de doorgebroken Wim
nog net van een doelpunt houden. Na deze 2 fases verwaterde (onder een mooie zon) de wedstrijd een beetje en was
het wachten tot op het halfuur voor de volgende kans. Wim kon zich doorzetten en kon enkel foutief gestuit worden in
het strafschopgebied. De strafschop werd keurig omgezet door Steven. Amper 3 minuten later werd een voorzet van
Wim bijna in eigen doel gewerkt door een bezoeker. In de 40ste minuut werd dan een hoekschop van Steven verlengd tot
bij Wim, maar die zag zijn achterwaartse kopbal op de lat stranden. Dit was het zowat voor de eerste en zo gingen we
dan ook met een 1-0 voorsprong rusten.
In de eerste 15 minuten van de tweede helft gebeurde er bijna niets. In de 60ste minuut besloot Zine dan net naast op
inworp van Aldwin. In de 68ste minuut kon Yannick alleen op de doelman afgaan, maar deze laatste kon nog net de bal
uit de voeten van Yannick halen. De 2-0 bleef uit en dus bleef het oppassen voor een tegenprik. In de 82ste minuut was
het dan ook nodig dat Younes een knappe reactie in huis had op een schot van onze bezoekers en zo de gelijkmaker
verijdelde. In de 89ste minuut konden we dan nog een uitbreken via Toon en deze bracht de bal perfect voor op Wim die
de 2-0 binnen tikte.
Een verdiende 2-0 overwinning en bijna quasi zekerheid van behoud.

Ploegopstelling:
Younes Haegemans, Jelle Vanderzeypen, Jens Verbruggen, Jan Schroeders (46’ Yacine Zine), Sam Medart (65’ Matthijs
Soogen), Kristof Cools, Ward Bollens, Aldwin Colin, Wim Gorssen, Steven Delestinne en Yannick Janssens (85’ Toon
Geris)
Niet gespeeld: Toon Van Embden

Doelpunten:
30’
89’

1–0
2–0

Steven Delestinne (pen)
Wim Gorssen (Toon Geris)

Gele / rode kaarten
Geel:

Jens Verbruggen

Rood:

-

