
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - KFC Pulle: 0 - 0  

Ploegopstelling: Bex Christophe - Heylen Andy - Tritz Yannick- Amaouch Anass - De Coninck Robin - 

Abdula Enes - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Timmermans Davy - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jenthe - Wutezi Mobutu Exaucé - Janssens Yannick - De Vocht Kevin  

Na een weekje rust, moesten onze jongens het vandaag opnemen tegen Pulle. Onze tegenstander 

stond voor de wedstrijd met 11 punten op een gelijke stand. Na een magere 1 op 18 was een zege 

ondertussen broodnodig! 

 

De wedstrijd begon langs beide kanten met veel inzet maar weinig doelkansen. De eerste 

mogelijkheid was voor de thuisploeg. Een indraaiende vrije schop van Tritz werd door Janssens met 

het hoofd verlengd. Keeper Croes was attent en redde de poging in 2 tijden. De wedstrijd ging 

gezapig verder. Veel middenveldspel en weinig doelkansen konden genoteerd worden. De eerste 

mogelijkheid van de bezoekers was op het half uur. Een schot van Van de Vel werd afgeblokt en 

kwam in de voeten van Dyck, Bex ging goed plat. Even later verstuurd Tritz weer een knappe 

indraaiende voorzet die met moeite verwerkt werd door de Pulse goalie, onze aanvallers stonden 

even te slapen en konden zo de rebound niet tegen de netten prikken. Onze kapitein moest 

ondertussen val het veld met een blessure, Wutezi kwam zijn plaats innemen. De laatste kans van de 

eerste helft was voor groen wit. Na een mooie actie over links van Wutezi kon Janssens de poging net 

niet afronden.  

 

Hopelijk kon de tweede periode ons wat meer animo brengen.  

 

Beide ploegen legden bij de start van de tweede helft weer veel inzet aan de dag al konden we van 

hoogstaand voetbal allerminst spreken. De schrik om te verliezen zat erin en zo probeerden beide 

elftallen de nul te houden. Na vier minuten gaf Hovsepyan mee met Janssens, zijn grondwerend 

schot werd gepareerd. Even later werd een voorzet verstuurd aan de rechterkant en kwam helemaal 

aan de tweede paal bij Wutezi die net niet kon afronden. Borsbeek had het betere van het spel, maar 

kon niet echt grote kansen bijeen voetballen. In de 65ste minuut kapte Timmermans zich mooi vrij 

aan de 16, zijn schot werd overgetikt door Croes. Op naar de overkant waar Van de Vel bij een 

voorzet van rechts in de handen van Bex kopte. In de 83ste minuut kon Tritz een voorzet vanop links 

in eerste instantie wegwerken. De rebound werd hard door de Brabander in het zijnet getrapt. De 

laatste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Pulle. Van de Vel gaf mee met Van Brandt die hoog 

over trapte. In de allerlaatste minuut moest bezoeker Weyns met een tweede geel karton vroegtijdig 

nos de douches nog opzoeken.  

 

Zo eindigde deze 6 punten wedstrijd in een 0-0 gelijkspel. Beide ploegen schieten hier weinig mee 

op. Hopelijk kunnen we volgende week in een thuiswedstrijd tegen Sint Jozef de 3 punten nog eens 

thuishouden. Supporters op post! 

 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

    8' Weyns (P)   36' Wutezi Mobutu vr Chauvaux 

    11' Dyck (P)   70' El Khalfioui vr Amajoud 

    42' Verstrepen (P)  90' De Vocht vr Janssens 

    55' Tritz (B) 

    90' Van de Vel (P) 

    90' Weyns (P) 

 



    Rode Kaart 

    90' Weyns (2*geel - P) 


