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Zowat 700 voetballiefhebbers waren komen opdagen voor de derby tussen onze boys en de nog ongeslagen
thuisploeg. Bij de VK kwamen Yves en Junior opnieuw in de ploeg en ook Jarich nam de plaats in van de
gekwetste Youcef. Onze jongens namen de beste start en via de mee opgerukte Glenn kregen wij de 1ste doelkans,
maar zijn schot ging ver naast.
Toen Mike na balverlies de doorgebroken Kevin Sonck foutief stopte, mocht hij zich gelukkig prijzen dat de ref
slechts geel trok. De daaropvolgende vrije trap werd door Matthias knap uit de hoek gehaald. Wat later kopte Glenn
een hoekschop naast en kort daarop moest de weder optredende Junior opnieuw naar de kant en werd hij vervangen
door Lino.
Onze jongens waren hier even van slag en na balverlies van David kon de doorspurtende Kevin de bal voor ons
doel brengen waar M’Bemba een aarzeling in onze verdediging afstrafte en de 1-0 scoorde. Wat later werd Mike
vervangen door Joren en zo hadden we na 20 min. reeds 2 maal gewisseld. Het spel verliep nu evenwichtig en
kansjes waren er voor Lino, maar zowel zijn kopbal als een schot na een ingestudeerd nummer werden door de
thuisdoelman gestopt. Tussendoor wat het opnieuw M’Bemba die voor gevaar zorgde met een kopbal.
Op slag van rusten kwam een afgeweerde bal bij Lino, maar diens volley werd op de doellijn al dan niet met de
hand weggewerkt. Hier verdienden we de gelijkmaker maar de scheids wuifde het protest weg.

Terwijl we na de koffie een reactie verwachtten van onze boys, waren het integendeel de thuisspelers die reeds na 3
min., weliswaar na een flagrante offside, de stand via opnieuw M’Bemba op 2-0 brachten. Onze jongens waren nu
duidelijk van slag en zienderogen groeide bij de thuisploeg het vertrouwen. 2 min. later werd het reeds 3-0, dit na
een mooie collectieve aanval.
De wedstrijd was nu duidelijk gespeeld en David kreeg nog een gele kaart voor protest. Het werd 4-0 toen de
scheidsrechter een onterechte strafschop blies voor een vermeende fout van Glenn. Deze werd eerst nog knap gered
door Matthias, maar de rebound ging wel binnen. Na de vervanging van David door Jelle werden het zelfs nog
forfaitcijfers toen Dieter Noel-Dero scoorde na een geharrewar.
5-0 stond na 90 min. op het scorebord. Na het verlies van vorige week, werd het opnieuw een stevige opdoffer.
Hopelijk kunnen onze jongens, die tot voor 2 weken nog mooi en attractief voetbal brachten, deze neerwaartse
trend stoppen en komende zaterdag met de komst van Robur, opnieuw aanknopen met de zege.
Wico.

