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Veel volk en sfeer want bij winst was de thuisploeg quasi zeker van de kampioenstitel. Wij
daarentegen moesten winnen om onze kansen op de eindronde te vrijwaren. Het begin van de
wedstrijd werd gekenmerkt door veel nerveus en onnauwkeurig spel ven beide ploegen. Terwijl
onze jongens nog trachtten te voetballen, hanteerde de thuisploeg steeds de lange bal. Onze boys
zorgden voor het eerste gevaar toen Jelle een voorzet van Lino overkopte(10’)
Een inworp van Yves werd onderschept en de daaropvolgende tegenaanval bracht Bouchaala
alleen voor doel. Deze schoot eerst nog op Kasper maar tegen de rebound stond hij
machteloos(16’) en 1-0.
Het veldoverwicht was nu voor onze jongens maar we waren alleen gevaarlijk op stilstaande fases.
Zo werd bij een afgeweerde hoekschop Jarich afgeblokt(21’). Bij een van de schaarse
tegenaanvallen werd Kesteloot afgezonderd maar alleen voor doel geraakte hij niet voorbij een
secure Kasper(28’). Toen Yves nogmaals een hoekschop mocht trappen werd de kopbal van Davy
op de lijn gered en ook Glenn kon de rebound niet verzilveren(43’). De laatste kans was voor de
thuisploeg toen Pollet vrij aan de 2e paal een hoekschop op Kasper kopte(45’).
Ruststand 1-0
Bij de rust werd een bleke Davy vervangen door Yassine en dit zorgde voor meer rust in de ploeg.
De thuisploeg liet het balbezit aan onze jongens en speculeerden nog meer op de tegenaanval. Het
eerste gevaar was voor de thuisploeg maar Joren kon de bal nog nipt in hoekschop verwerken(63).
Ridwane,pas ingevallen voor een matige Lino, kon na een mooie aktie de bal voorbrengen en
Jarich tikte deze aan de 2e paal binnen(66’). 1-1
Wat later was het opnieuw Ridwane die Yassine aanspeelde maar diens schot werd door de
thuisdoelman knap geweerd.(69’). Het spel ging nu op en neer en de tot dan toe onzichtbare
topscorer Mertens besloot een mooie aanval nipt naast(70’). Diezelfde Mertens kon ook niet
profiteren van een balverlies en alleen voor Kasper plaatste hij de bal naast de verste paal. Een
leeggespeelde Jelle werd nog vervangen door Ryan die hiermee zijn debuut in het eerste elftal
vierde(78’). Toen iedereen zich reeds verzoende met een gelijkspel bereikte diezelfde Ryan na een
inworp Yves en diens perfecte voorzet werd door Yassine enig mooi binnengekopt(90’). 1-2
De ontlading bij onze spelers, trainersstaf, bestuur en supporters was alsof we kampioen waren en
dit in tegenstelling met de enorme teleurstelling bij de thuisploeg. Met nog 2 matchen te spelen
blijft alles mogelijk. Zelfs een eindstand waarbij 3 ploegen met gelijke punten en overwinningen
eindigen is mogelijk en wat gebeurt er dan? Tot volgende week voor de Ninoofse derby tegen
onze buren uit Voorde.
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