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Door het extreem slechte weer waren er weinig supporters komen opdagen voor dit duel. De
plaats van de afwezige Jarich(schoolverplichtingen) werd ingenomen door de herstelde
Junior.
Onze jongens namen onmiddellijk het initiatief en de bezoekers moesten terugplooien. Na een
mooi opgezette aanval besloot David op de deklat (7’). Maar na balverlies van Youzef kon Van der
Beck alleen doorgaan maar Kasper kon de inzet van deze met een beenveeg wegwerken (9’).
Op de daaropvolgende tegenaanval besloot Junior na een knappe kapbeweging op de paal (10’).
Diezelfde Junior kon na een mooie aanval de bal afleggen voor Lino maar diens schot werd mooi
gepareerd door de bezoekende doelman (15’). De daaropvolgende hoekschop werd door Kevin
nipt over gekopt (16’). Ook de alleen voor doel opduikende Junior werd door diezelfde
doelman afgeblokt (18’).
Na deze sterke opening van onze boys was het wachten tot Davy een schijnbaar verloren bal toch
nog kon voorbrengen en Junior was er als de kippen bij om van dichtbij de oververdiende 1-0 te
scoren (32’). Na een knappe doorsteekpas was er opnieuw een steengoede Kasper nodig om deze
voorsprong te vrijwaren (38’). Kort voor de rust kon Junior met een plaatsbal de bezoekende
doelman verschalken maar de bal bleef voor de lijn in de modder steken en werd door een
verdediger nog weggewerkt (41’). De laatste kans van de eerste helft was voor Lino maar opnieuw
lag de doelman in de weg. Rust 1-0.
Op een ondertussen doorweekte grasmat begonnen onze jongens met nieuwe moed aan de
tweede helft en onmiddellijk waren we gevaarlijk maar zowel het schot van Junior als de
herneming van Davy werden met wat geluk op de lijn gered (46’). De bezoekers kwamen nu wat
meer in de wedstrijd en weer had Kasper een goede redding in huis op een gevaarlijk schot (53’).
Ook een mooie poging van Davy verdiende beter maar zijn schot ging nipt naast (56’).
Van mooi voetbal was op deze grasmat geen sprake meer en het werd meer en meer een
slijtageslag zonder nog echt noemenswaardige fases tot de scheidsrechter bij een bezoekende
inworp een zogezegde trekfout van Yves met een strafschop bestrafte. Verwondering alom
maar Vergucht nam het cadeau in dank aan en het stond totaal onverwacht en ook onverdiend 1-1
(77’). De bezoekers verdedigden met alle middelen hun onverhoopt punt en onze jongens konden
geen vuist meer maken. Integendeel toen onze jongens in blessuretijd massaal in de aanval
trokken konden de bezoekers op de tegenaanval de wedstrijd beslissen (93’). Eindstand 1-2.
Door deze 2e opeenvolgende nederlaag mogen we onze titelambities opbergen en zal het nog
knokken worden om een eindrondeticket te bemachtigen.
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