
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - Wijnegem: 3-1 

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

Exaucé - Zajmovic Irfan - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Gunes Emre - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jente - Abdula Enes - Amaouch Anass - Diallo Boubacar 

Na de 6 op 6 van de voorbije 2 weken, moesten onze jongens het vandaag opnemen in de derby 

tegen Wijnegem. Hopelijk konden ze een derde keer met de overwinning aanknopen.  

 

Na een slechte uittrap van de jonge keeper Van Gastel kon El Khalfioui in de 6de minuut met de bal 

aan de haal. Hij bediende Gunes, Emre draaide in de 16 maar zag zijn schot naast gaan. Op naar de 

overkant waar de bezoekers Keita in stelling bracht, Bex redde zijn poging met de voet. In de 

herneming konden zowel Vervoort als Keita de bal niet in doel besluiten. De daaropvolgende corner 

werd knap geplukt door Bex. Met een knappe uittrap bereikte hij Gunes die doorzette tot bij 

Amajoud die mooi in de bovenkant van het doel afrondde, 1-0. Wijnegem reageerde. Keita werd met 

een lange bal aangespeeld, draaide zich vrij in de 16 en werd gehaakt met een penalty als gevolg. 

Boeykens zette zich achter de bal en trapte in de rechter benedenhoek binnen, 1-1. Borsbeek 

probeerde zo snel mogelijk terug op voorsprong te komen. Hovsepyan gaf de bal mee tot bij El 

Khalfioui die met een hard schot de Wijnegemse keeper op zijn weg vond. Even later zette Zajmovic 

en Amajoud een mooie 1-2 op, die door Irfan over werd geschoten.  

 

Zo gingen beide ploegen de rust in met een 1-1 stand, hopelijk kon trainer Haverhals zijn troepen 

oppeppen om de overwinning in de tweede periode over de streep te trekken. 

 

Beide ploegen begonnen nogal twijfelachtig, het vuur in de wedstrijd ontbrak. De eerste 

mogelijkheid was voor de bezoekers. Boeykens zette zich goed door en kwam naar binnen, zijn schot 

werd afgeblokt en ging over. Vijf minuten later kwam een hoekschop na deviatie tot bij Keita, die een 

mooie omhaal in gedachten had, echter de uitvoering liet de wensen over. Even later een scherpe 

tegenaanval van de thuisploeg. Hovsepyan gaf mee met Amajoud, hij omspeelde de uitgekomen 

doelman maar besloot te zwak zodat zijn poging van de lijn werd gekeerd. De wedstrijd ging gezapig 

verder en we konden weinig doelmogelijkheden noteren. Na een lange bal werd Keita alleen voor 

Bex gezet, probeerde te lobben maar de bal ging net over. Drie minuten later kon Hovsepyan een 

afstandschot afvuren dat over ging. In de 85ste minuut bracht Boeykens een vrije trap voor die 

ingekopt werd door Schelfhout, Falchou kon met een deviatie de bal nog over doel werken. Even 

later gaf de ingevallen Amaouch mee tot bij Amajoud die te egoistisch zelf in het zijnet besloot. 

Wanneer iedereen zich met een gelijkspel had verzoend, werd El Khalfioui in de 16 vrijgespeeld, 

Samir draaide zich mooi vrij en besloot in doel 2-1. De laatste mogelijkheid van de wedstrijd was voor 

de ingevallen Diallo. Met een prachtig afstandschot lukte hij de 3-1.  

 

Zo konden onze jongens de overwinning thuishouden. Volgende week staat een verplaatsing naar de 

leiders op het programma. Supporters op post!  

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

13' 1-0 Amajoud  36' Schelfhout (W)  79' Abdula vr Heylen 

25' 1-1 Boeykens (p)  53' Coremans (W)  81' Amaouch vr Gunes 

89' 2-1 El Khalfioui                        54' Bresseleers (W)  90' Diallo vr Zajmovic 

92' 3-1 Diallo   56' Falchou (B) 

    66' Cloots (D)   

    71' Falchou 

 


