
Wedstrijdverslag: KFC Meerle - Borsbeek Sport: 1 - 1  

Ploegopstelling: Bex Christophe - Falchou Faouzi - De Vocht Kevin - Wutezi Mobutu Exaucé - Abdula 

Enes - Chauvaux Dieter - Timmermans Davy - Verschueren Arne - Amajoud Samir  - Hovsepyan 

Andranik - Diallo Boubacar 

Reserven: De Smet Jenthe - Verhulst Glenn - Amajoud Younes - Janssens Yannick 

Op naar de uithoek van onze provincie, Meerle, vlak bij de grens, ten noorden van Hoogstraten, het 

was onze zoveelste verre uitstap dit  jaar. Gelukkig was het weer gunstig voor de verplaatsing.  Het 

was een zespuntenwedstrijd onderaan in het klassement! 

Door meerdere afwezigen,  kwetsuur van Andy Heylen en Anass Amouch, schorsing  van Yannick Tritz 

en Robin De Coninck, vakantie van Samir El Khalfioui was er een erg  vertimmerde ploeg aan de 

aftrap in het hoge noorden. Kevin De Vocht, Exaucé Wutezi, Andranik Hovsepyan, Diallo Boubacar en 

Arne Verschueren traden aan.  

Meerle beschikt over een mooi  sportcomplex en hier moesten we voor  de drie punten gaan.. 

 

We startten veel belovend, de 6de minuut al kreeg Davy Timmermans een mooie kans maar 

besloot naast. 

Onze ploeg bracht goed samenspel in deze aanvangsfase, de 12de min kregen we een vrije schop, na 

fout op Faouzi, Samir Amajoud nam deze, maar trapte de voorzet veel te ver voorbij doel. 

Even later schoot Timmermans nog eens naast. Meerle bekwam een hoekschop maar ze brachten 

ook geen gevaar. 

22ste  min: twee kansen op rij voor ons; eerst was Samir Amajoud alleen door, maar besloot op de 

doelman, na verre pass nam Exaucé Wutezi de bal  ineens op de slof, maar de bal zeilde over. 

25ste min; na verre inworp kopte een speler van Meerle de bal over. 

27ste  min: na mooie aanval over meerde stations besloot Boubacar te zwak. 

De thuisploeg bekwam enkel  corners, maar was ook zwak in de afwerking. Borsbeek forceerde een 

tegenaanval, door Davy Timmermans naast besloten. 

Het spel werd slordiger, we werkten met verre passes die vaak niet op hun bestemming kwamen..  

In de 37ste min miste een aanvaller van Meerle een open kans en vrije schoppen in hun voordeel 

waren ook zonder gevaar. 

De ruststand 0-0  was dan ook een juiste weergave van het spelbeeld! 

 

Tweede helft: 

Yannick Janssens, versterkte de aanval,  kwam in de plaats van Faouzi Falchou die al geel kreeg voor 

de rust. 

55ste min; een scherpe voorzet van Meerle werd door Kevin De Vocht in eigen doel gewerkt,  

bij een poging om de bal weg te werken, nog een tegenslag...  1 – 0 

Meerle bleek niet bekwaam om zelf te scoren…schoot veel  over  doel. 

De tegenslag bleef duren, kapitein Dieter Chauvaux werd aangetrapt  en moest  vervangen worden 

door Younes Amajoud, die met zijn snelheid in de aanval post vatte. 

70ste min: Deze Younes werd op links gelanceerd, hij besloot op doel en de bal scheerde de deklat,  

spijtig, de wedstrijd kabbelde voort en was vaak  langs beide kanten geen topprestatie.. 

74ste min: corner voor Borsbeek, de afgeweerde bal werd  binnengeknald door Andranik Hovsepyan, 

onverwacht nog  1  -  1. 

76ste min: onze doelman was wel bij de zaak en moest met een geweldige redding de bal uit het doel  

houden. 

78ste min Kevin De Vocht besloot na hoekschop over en even later op vrijschop nog eens. 

We kregen nog enkele  vrijschoppen die geen resultaat brachten en we moesten nog stevig 

verdedigen om dat punt te houden.  



88ste min: Meerle bracht ook niet veel voor de dag, gevaar brachten ze enkel door ons zelf 

aangebracht, door verlies van de bal in het middenveld, mocht een speler van Meerle alleen door , 

gelukkig besloot hij naast. 

Zo brachten we een punt mee uit Meerle…  

Na de wedstrijd bleek dat Yannick Janssens een groot deel van de tweede helft, na een kopduel, met 

een wazig beeld gespeeld. 

Hopelijk heeft hij niet te veel nadelen voor de feestdagen.  

De volgende wedstrijd is op  5.1.2020 thuis tegen Berendrecht. 

We wensen alle leden en supporters fijne feestdagen en een voorspoedig 2020. 

 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

55' 1-0 De Vocht (owngoal) 23' Koyen (M)   45' Janssens vr Falchou 

70' 1-1 Hovsepyan  44' Falchou (B)   63' Amajoud Y vr Chauvaux 

    58' Wutezi Mobutu (B)    

    67' Van Bavel (M) 

     

 

     

    


