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Vijfde opeenvolgende overwinning van onze jongens.
De vorige week geschorste Jarich kwam opnieuw in de ploeg in de plaats van Jeroen. Bij de
aanvang van de wedstrijd was het snel duidelijk dat de bezoekers vooral verdedigende intensies
hadden. Onze boys namen dan ook het initiatief maar er zat geen tempo noch overtuiging in hun
acties. Alleen de kwetsuur van de bezoekende doelman die na een uittrap met een spierscheur
moest vervangen worden was het enige noemenswaardige feit van het eerste kwartier. Een vrije
trap van Yassine werd door iedereen gemist en verdween aan de verste paal in doel en totaal
onverwacht stond het 1-0 (21’).
Ondanks dit lucky doelpunt bleef het spel ondermaats en het waren de bezoekers die na balverlies
van Davy (40’) en een slechte inspeelbal van Glenn (43’) deze open kansen verkwanselden.
Rust 1-0 na een slappe 1e helft.
Na de rust en een donderpreek van Alain kwamen onze boys gedreven uit de kleedkamer en we
kregen een ander VK te zien. Een schot van Ridwane werd in hoekschop verwerkt (46’) en
diezelfde speler dolde wat later met zijn verdediger maar zijn voorzetschot werd door Jarich nipt
gemist (49’). Na een nieuwe solo van Ridwane legde deze terug op Yves maar diens knal werd
op de lijn gered (51’). De 2-0 kwam er dan toch toen David na samenspel tussen Ridwane en Jarich
de rebound kon benutten (56’). Een nieuwe kans was er voor Yassine maar deze plaatste de bal op
de doelman (62’). Op de tegenaanval kon de bezoekende spits fors uithalen maar de bal ging over
(65’). Na een mooie voorzet van Yves maakte Yassine er met het hoofd 3-0 van en was de
wedstrijd gespeeld (71’). Even later balverlies van onze jongens maar de doorgebroken
bezoekende spits geraakte niet voorbij Kasper (73’). Na een mooie collectieve aanval kon David
een flankvoorzet van de ingevallen Lino mooi afwerken en er 4-0 van maken (75’).
De buit was binnen en het waren de bezoekers die op zoek gingen naar de eerredder maar Kasper
had een mooie save in huis (80’). Een mooi getrapte vrijschop belandde op de paal (83’) en
nogmaals was het Kasper die in de laatste minuut met een prachtige beenveeg redding bracht
(90’).
Na een zeer goede tweede helft boekten onze jongens een oververdiende overwinning en staan ze
hiermee aan de leiding van de 3e periode met het maximum van de punten.
Vervangingen: Joren ipv Youcef (65’), Lino ipv Ridwane (70’) en Jelle ipv Davy (75’)
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