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Veel volk en een gezellige sfeer voor deze burenderby.
Onze buren startten het best en Sonck mikte een eerste kans over (6’). Wat later kopte
Nkulu een voorzet naast (9’). Onze jongens namen nu het commando over en na een
snelle omschakeling via Yassine verlengde Glenn nipt naast (13’). Davy knalde rakelings
naast (16’) en ook Yassine kon zijn schot niet kadreren (18’). Na een mooie aanval en via
3 tussenstations kwam Joren alleen voor doel maar hij mikte hoog over (20’).
Na balverlies van Geerts verschalkte David met een heerlijke lob net onder de doellat de
een tikje te ver uit zijn doel staande De Bisschop en 1-0 (24’). Na een nieuwe collectieve
aanval besloot Jarich op de doelman en Yassine benutte de afgeweerde bal om te
scoren maar stond spijtig genoeg buitenspel (27’). Yves tilde een vrijschop over (30’) en
De Bisschop pareerde niet zonder moeite een kopbal van Kevin(34’). Na een afgeweerde
corner kopte diezelfde Kevin een voorzet van Glenn nipt naast (44’). Met de 1-0 ruststand
mochten onze buren niet mopperen.
Na de rust probeerden de bezoekers de bakens te verzetten en Kasper kon met een
goede redding de doorgebroken Machtelinckx afstoppen (46’). Wat later zoefde een
liftertje van Schoukens over (48’). Onze jongens namen opnieuw het commando over en
na balverlies van Zé besloot de doorgebroken Jarich in het zijnet (50’). Jelle kopte een
open kans naast (52’) en ook Davy mistte zijn schot (55’). Na een nieuwe trap vond David
de inlopende Glenn en diens kopbal verdween over de doelman tegen de touwen (58’) en
2-0. Kasper pareerde een vrijschop van Wantens (60’) en ook Geerts kon onze doelman
niet verrassen (62’). Na een slecht ontzetten van Perreman trof David een tweede keer
raak en het stond 3-0 (70’). Jarich werd bij een open kans afgeblokt (73’) en aan de
overzijde kopte de vrijstaande Mbemba naast (80’). Opnieuw Jarich kon een mooie center
van Yves niet benutten (83’) en aan de overzijde kreeg ook de vrijstaande Sonck de bal
niet tussen de palen (90’). Op de daaropvolgende tegenaanval was het Lino die er op
aangeven van Yves 4-0 van maakte (91’). Door deze riante zege nemen onze boys een
ernstige optie op de finale.
Vervangingen: Jelle door Lino (65’), Davy door Ridwane (76’) en Jarich door Jeroen (87’).
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