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Na de 9 op 9 van de voorbije wedstrijden werd met hetzelfde elftal van vorige week gestart. De
thuisploeg begon het best met na 2min een open kans die gemist werd door hun nr 8.
1 min later kreeg Lino op zijn beurt een mooie kans maar zijn lob viel juist over de doellat. Onze
boys namen nu volop het initiatief en op de 9e min was het bingo. Ridwane zette 3 man in de wind,
pasje op Yassine, perfecte voorzet en Davy kopte prachtig binnen. Werkelijk een beauty. 2 min later
kopte Kevin een voorzet van Yves nipt over en op de 15e min was er een open kans voor Ridwane
die naast de verste paal besloot. De thuisploeg kreeg maar geen vat op het spel en begon steeds
aggresiever en vooral uitdagender te spelen. En daar lieten onze boys zich aan vangen. Nadat Yves
met een spierblessure vervangen werd door Joren moest Matthias een goeie redding brengen op
een mooi schot. Op de 25e min reageerde Yassine op de zoveelste provocatie en kreeg terecht rood
voor natrappen. 5 min later werd ook een verdediger van de thuisploeg met 2x geel uitgesloten.
Van voetbal was geen sprake meer en behalve bij een vrije trap van David viel er niets meer te
beleven.
De rust bracht kalmte en onze jongens gingen op zoek naar een 2e doelpunt. Maar behalve enkele
afstandsschoten werd de thuisdoelman niet meer bedreigd. Het was integendeel de thuisploeg die
na balverlies en na een snelle counter via een own-doelpunt van Mike de stand op 1-1 brachten in
de 56e min. Wat later omspeelde Lino de doelman, kwam ten van en kreeg geel voor een schwalbe.
Nadien waren er nog enkele kansjes voor Mike,Ridwane en Glenn maar ook Matthias had nog een
uitstekende redding in petto. Onze trainer bracht met Jarich en Jendi nog 2 verse krachten in en
ging met 3 aanvallers volop voor de zege. Maar alleen Lino kreeg nog een open kans maar oog in
oog met de doelman besloot hij op deze laatste.

Terwijl Melsele tevreden was met hun behaalde punt hadden wij het gevoel dat we niet alleen 2
punten hadden verloren, maar met ook de kwetsuur van Yves en vooral de rode kaart van Yassine 2
belangrijke spelers. Toch mogen we met 10 op 12 spreken van een meer dan geslaagde start.
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