V.C. Houtem-Oplinter A - V.K. Holsbeek A
7 september 2019
1-0
Voor onze eerste uitwedstrijd van het seizoen trokken we op zaterdagavond naar V.C. Houtem-Oplinter A.
In de eerste helft hielden beide ploegen zich in evenwicht en noteerden we al bij al weinig echt uitgesproken kansen. Op
het halfuur kreeg de thuisploeg wel 2 opeenvolgende kansen, telkens uit hoekschop, maar de bal ging in beide gevallen
steeds naast. In de 35ste minuut moest Stef zeer goed tussen beide komen toen een thuisaanvaller alleen voor hem
opdook, maar hij wist hier wel raad mee. En Holsbeek dan? Wij speelden zeer goed mee, maar namen in een paar cruciale
fases net de verkeerde keuze om iemand alleen voor doel af te zonderen en zo gingen we dan ook met 0-0 rusten.
We begonnen zeer sterk aan de tweede helft, met 3 kansen in de eerste 3 minuten. Eerst bediende Niels Stijn maar diens
schot ging naast. Eén minuut later vond Niels dan de vrijstaande Tom, maar die besloot vrij voor doel net over. In de
derde minuut zette Stijn zich sterk door aan de middenlijn en kon zo doorgaan, maar ook nu konden we niet scoren. En
zoals het in voetbal bijna steeds gaat, kregen we een paar minuten later het deksel op de neus. Balverlies op de helft van
de tegenstander leidde een tegenaanval in en dit resulteerde dan wel in een tegendoelpunt. 1-0 na 50 minuten. Na deze
tegentreffer probeerden we de bakens nog te verzetten, maar dit leverde echter slechts één grote kans op, maar die
verkwanselden we door buitenspel te lopen. Ook de thuisploeg kreeg nog ene paar kansen, maar Stef diende geen
wonderen te verrichten.
Het bleef dus na een goede wedstrijd 1-0 en misschien had er wel iets meer ingezeten.
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