
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - Exc. Mariaburg: 2-4   

Ploegopstelling: Bex Christophe - Heylen Andy - Falchou Faouzi - Tritz Yannick- Wutezi Mobutu 

Exaucé - De Coninck Robin - Abdula Enes - Amaouch Anass - El Khalfioui Samir - Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jenthe - Stevens Tibo - Janssens Yannick - Verschueren Arne 

Bij een prachtig herfstzonnetje en een blauwe hemel moesten onze jongens het vandaag opnemen in 

een thuiswedstrijd tegen Exc. Mariaburg. In de basis 11 namen Tritz, El Khalfioui en Hovsepyan hun 

plaats weer in.  

 

Borsbeek begon zeer gretig aan de wedstrijd en de bezoekers moesten achteruit. Na 30 seconden 

moest groen wit eigenlijk al op voorsprong staan. Door een foutje achterin bij de bezoekers kwam El 

Khalfioui helemaal alleen voor doelman Huygaerts, echter Samir zette de poging spijtig genoeg naast. 

In de 16de minuut recupereerde Amajoud de bal op de achterlijn gaf knap voor, de bezoekende 

goalie kon de poging met de voet redden. Veel middenveldspel konden we in het begin noteren met 

weinig kansen tot gevolg. Echter Borsbeek probeerde de bezoekers goed vast te zetten en won de 

meeste duels op het middenveld. De eerste mogelijkheid van de bezoekers konden we in minuut 37 

pas noteren. Bij een diepe bal werd Tritz gehinderd door Vangenechten waarbij deze laatste de bal in 

de rechterbenedenhoek binnenschoot. Scheidsrechter Van Reeth keurde het doelpunt af voor een 

duwfout. Even later werd Belhadj vanop links vrijgespeeld, sneed de 16 meter binnen en viel over het 

been van Amaouch met een penalty als gevolg. Vanwelkenhuysen zette zich achter de bal en trapte 

de 0-1 tegen de gang van het spel binnen.  

 

De tweede periode was nog maar net begonnen of de bordjes hingen weer in evenwicht. Wutezi gaf 

de bal mee met Hovsepyan die doorstak tot bij Amaouch. Anass ronde de poging mooi af, 1-1. 

Borsbeek ging door en probeerde op zoek te gaan naar een voorsprong. Het doelpunt viel echter 

spijtig genoeg aan de foute kant. Een voorzet vanop links kwam aan de 16 bij de vrijstaande 

Valkeneers die een hard schot afvuurde. Bex ging goed plat, in de herneming trapte Cauwenbergh 

het leer binnen. Borsbeek bleef niet bij de pakken zitten en probeerde iets terug te doen. Een lange 

inworp van Tritz kon door blauw wit niet goed weggewerkt worden. Een hard schot van Amajoud kon 

net van de lijn weggeveegd worden. Eén minuut later kwam een voorzet bij Wutezi die knap aflegde 

tot bij Amajoud. Deze laatste trapte volledig vrijstaand de bal op de bovenkant van de deklat. Bij een 

corner kwam de bal bij Heylen die op doel wilde afdrukken. De bal ging tegen de hand van een 

bezoeker met een penalty als gevolg. Amajoud zette zich achter de bal maar trapte in de handen van 

de goed keepende Huygaerts. Bij de daaropvolgende snelle tegenaanval gaf Cauwenbergh mee met 

de snelle Vangenechten die binnenschoot. Even later gaf Vangenechten de bal voor tot bij de 

ingevallen Andriessen die naast besloot. Een vrije trap van Tritz werd in het pak gezonden. De 

bezoekende goalie kon de bal niet goed klemmen, waarbij Falchou in doel werkte 2-3. Het bleef 

spannend, Maes gaf mee met Vangenechten die Bex omspeelde maar over besloot. In de 81ste 

minuut werd een vrije trap door Hubau ineens op de slop genomen. De bal caprioolde over Bex 

tegen de netten 2-4. De laatste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Bij een lange 

bal kon Amaouch net niet goed afdrukken en schoot over.  

 

Zo gingen onze jongens weer de boot in en met een 0 op 12 zakken ze alsmaar meer weg in het 

klassement. Niet dat er geen goede wil aan de dag werd gelegd. We slikken dit jaar veel te 

gemakkelijk doelpunten en op cruciale fases in de wedstrijd ontbreekt er te weinig killerinstinct om 

goede pogingen af te ronden. Volgende week hebben we een weekje vrij. Daarna, op 24 november, 

staat een thuiswedstrijd op het programma tegen Pulle. Hopelijk kunnen we dan de punten 

thuishouden! Supporters op post! 

 

 



Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

40' 0-1 Vanwelkenhuysen (p) Geen    77' Janssens vr Abdula 

48' 1-1 Amaouch        

54' 1-2 Cauwenbergh     

72' 1-3 Vangenechten  

77' 2-3 Falchou 

81' 2-4 Hubau 


