
Wedstrijdverslag: Poppel - Borsbeek Sport: 3-1 

Ploegopstelling: Christophe Bex - De Coninck Robin - Heylen Andy - Falchou Faouzi - Wutezi Mobutu 

Exaucé - Abdula Enes - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Gunes Emre - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jente - Tritz Yannick - Amaouch Anass - Janssens Yannick 

Na 3 overwinningen op rij trokken we vandaag naar de ongeslagen leider. In de basis elf moest 

trainer Haverhals noodgedwongen de zieke Zajmovic vervangen. Zijn plaats werd ingenomen door 

Abdula. 

 

De slechte weersomstandigheden maakte het veld enorm zwaar bespeelbaar. Beide ploegen hadden 

in de aanvangsfase last om een hoge balcirculatie op de drassige mat te toveren. De eerste 

mogelijkheid van de wedstrijd was meteen ook raak. Een prachtige doorsteekpass van Heylen kwam 

tot bij El Khalfiou die breed legde tot bij Amajoud, Samir trapte de bal tegen de netten 0-1. De 

bezoekers zette een stevige organisatie op poten en de thuisploeg had het daar zeer lastig mee. In de 

24ste minuut konden we een eerste mogelijkheid noteren voor de geel blauwen. Na balverlies 

recupereerde Weerman de bal aan de achterlijn, bracht voor tot bij Ten Brink die over besloot. Even 

later werd de bedrijvige Weerman over links diep gestuurd, probeerde Bex te omspelen maar schoot 

uiteindelijk hoog over. De rest van de eerste periode konden we vooral veel middenveldspel noteren 

maar niet meteen grote mogelijkheden. 

 

Scheidsrechter Van Dijck had nog maar net de tweede helft op gang gefloten of de bordjes hingen al 

gelijk. De Coninck probeerde de bal terug te koppen naar Bex, echter deze had niet genoeg vaart en 

Weerman kwam tussen. De Poppelse spits twijfelde niet en schoot onder onze keeper binnen, 1-1. 

Van een koude douche gesproken. Onze jongens waren even van slag en de thuisploeg profiteerde 

hier optimaal van. Weerman nam de bal over links met de hand (!) mee zette voor tot bij de volledig 

vrijstaande Ten Brink die binnenkopte. Groen wit probeerde te reageren. Een hoekschop werd niet 

goed weggewerkt en kwam tot bij Hovsepyan. Zijn schot werd aangeraakt door een Poppelse 

verdediger en verdween net buiten. De daaropvolgende corner belandde in de voeten van Chauvaux. 

Zijn inzenden werd van de lijn geveegd. Op naar de overkant waar Weerman weer de bal voorbracht, 

Ten Brink schoot tegen het doelhout. Drie minuten later dwarrelde Weerman onze achterlijn af en 

gaf weer achter tot bij Ten Brink, Bex pareerde met een kattensprong. In de 80ste minuut werd 

Weerman diep gespeeld en vuurde een grondwerend schot af dat gepareerd werd door onze goalie. 

Eén minuut later werd een hoekschop van de thuisploeg ongelukkig door Heylen met de hand 

beroerd met een penalty als gevolg. Van den Broek zette zich achter de bal en ronde de elf meter af. 

Borsbeek gaf niet op en stoomde naar voor. Een lange inworp van Tritz werd verlegd door Abdula en 

kwam tegen een Poppelse verdediger, keeper Kapteijns kon nog net redding brengen. De laatste 

kans van de wedstrijd was voor de bezoekers, een vrije schop van Amajoud werd door Heylen 

voorgebracht, Falchou kopte over.  

 

Zo gingen onze jongens tegen de leiders de boot in. De eerste periode liet deze eindstand echter niet 

vermoeden! Hopelijk kunnen we volgende week weer met een overwinning aanknopen. Dan staat de 

thuiswedstrijd tegen Dosko op het programma. Supporters op post! 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

19' 0-1 Amajoud  36' van Gils (P)   60' Amaouch vr Hovsepyan 

46' 1-1 Weerman  56' Ten Brink (P)  70' Janssens vr El Khalfioui 

56' 2-1 Ten Brink                              80' Tritz De Coninck 

81' 3-1 Van den Broek   

    


