
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - St. Jozef: 1-2  

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

Abdula Enes - Falchou Faouzi - Hovsepyan Andranik - Timmermans Davy - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jenthe - Wutezi Mobutu Exaucé - Janssens Yannick - Verschueren Arne 

Vandaag stond de thuiswedstrijd tegen St. Jozef op het programma. We hoopten dat we eindelijk 

nog eens de 3 punten konden thuishouden. In de basis elf werd de gekwetste Chauvaux vervangen 

door de wederoptredende Falchou.  

 

Borsbeek begon gretig aan de wedstrijd en dat resulteerde in de 7de minuut in de eerste 

mogelijkheid. Amaouch recupereerde bal op de helft van de tegenstander, stoomde de 16 in maar 

zijn schot werd gepareerd door keeper Govers. Even later konden de bezoekers een tegenaanval 

opzetten. Van Der Linden omspeelde Bex, echter Christophe kon nog net met de voet het leer in 

hoekschop werken. Twee minuten later werd de snelle Blackman in het straatje gestuurd en schoot 

overhoeks binnen 0-1. Groen wit was weer op achtervolgen aangewezen. Onze jongens hadden het 

beste van het spel maar moesten opletten voor de snelle tegenaanval van de bezoekers uit 

Rijkevorsel. In de 17de minuut speelde Sips de bal in op Floren die zich aan de 16 meter vrij draaide 

maar over besloot. Drie minuten later verstuurde Van Der Linden een verrassend indraaiende vrije 

trap die op de buitenkant van de paal belandde. Een mooie actie van Falchou en Timmermans, kwam 

uiteindelijk bij de laatste die 2 keer hard op de bezoekende keeper trapte. Twee minuten later 

speelde Falchou de bal in tot bij Amajoud die zich knap vrij draaide en de 1-1 binnenschoot. De 

laatste mogelijkheid van de eerste periode was voor de thuisploeg. Na een knappe actie over rechts 

werd de bal achtergelegd tot bij Amajoud die over schoot.  

 

Net na de pauze opende Rosiers over rechts tot bij Van Besauw, Bex ging goed plat. Even later werd 

een voorzet van Van Der Linden in eerste instantie weggekopt door Tritz, de bal viel in de voeten van 

Van Besauw Bex redde weer de poging. Rosiers zette een actie op en legde uiteindelijk bij Blackman 

die onbesuisd over schoot.  Amaouch zette de zoveelste knappe actie op zette voor tot bij Amajoud 

die volledig vrijstaand kon inzenden, keeper Govers redde knap. Vijf minuten later klommen de 

bezoekers op voorsprong. Een actie over rechts werd achtergezet tot bij Floren die met veel geluk de 

bal over de lijn kon werken. Borsbeek was niet aangeslagen en probeerde volop in de aanval te 

trekken. In de 71ste minuut, bij een snelle tegenaanval, werd  Donkers aan de 16 vrijgespeeld die in 2 

tijden niet voorbij Bex geraakte. Amaouch zette de zoveelste keer zijn tegenstander in de wind en 

zette weer voor tot bij de volledig vrijstaande Amajoud die onbegrijpelijk naast besloot. De laatste 

mogelijkheid was voor onze jongens. De Coninck gaf mee met Amaouch die de sterk keepende 

Govers op zijn weg vond.  

 

Zo gingen onze jongens vandaag zeer onverdiend de boot in tegen een zwakke tegenstander. Echter 

moeten de kansen afgemaakt worden om te kunnen winnen! Dezelfde mentaliteit blijven aan de dag 

leggen en puntengewin kan niet lang meer uitblijven. Nog 2 uitwedstrijden staan op het programma 

voor de winterstop. Volgende week de laatste wedstrijd van de heenronde tegen Berchem. 

Supporters op post! 

 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

11' 0-1 Blackman  32' Falchou (B)   46' Wutezi Mobutu vr Falchou 

34' 1-1 Amajoud  58' Amajoud (B)  76' Janssens vr El Khalfioui 

62' 1-2 Floren   85' Sips (S)    

    90' Verplancke (S) 



     

 

    


