
Wedstrijdverslag: Olymp. Pirates Deurne-BG A - Borsbeek Sport: 2-6 

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 - Stevens Tibo - Diallo Boubacar 

Aan de Ruggeveldlaan, in hun nieuw complex, werd het een uitdaging om onze tweede overwinning 

te lukken. Merkwaardig was dat er geen gunstige terreinverlichting is ondanks de nieuwe 

accommodatie. 

 

Borsbeek ging vrijuit zijn kans en de 3demin al kregen we een vrije schop, de doelman van Olympic 

weerde de bal af en in de herneming schoot Emre Gunes naast. 

Even later was Samir Amajoud, hij was een gesel voor  de verdediging  van Olympic, alleen door, 

Samir treuzelde wat lang en de kans was weg. 

16de min: Even later lukte het wel, op rechts ging Irfan Zajmovic door, gaf voor doel en daar duwde 

Samir Amajoud de bal binnen.   0  -  1 

Tot dan was Olympic de gelijkwaardige en ging het spel op en neer. 

20ste min: Samir Amajoud ging op rechts volop door, gaf voor doel en daar stond Emre te wachten, 

om de bal binnen te duwen.  0  -  2. Dat ging allemaal snel en de ploeg van Deurne was van slag. 

21ste min: Olympic reageerde en onze doelman, Christophe Bex moest een doorgebroken tegenspeler 

van een doelpunt houden. Hij is een betrouwbaar sluitstuk van onze puike verdediging in deze en 

andere wedstrijden. 

29ste min: Samir A ging op links door, gaf voor doel en daar kwam Samir El Khalfioui even te laat. 

Borsbeek speelde de bal  vlot rond en in het middenveld werkten Emre Gunes,  Andranik Hovsepyan 

en  Dieter Chauvaux hard en hadden het beste van het spel. 

Olympic speelde  op  buitenspel en vaak liepen onze spitsen in deze val.. 

Onze doelman speelde goed mee in het veld en opvallend; zijn precieze uittrappen! 

34ste min: Olympic kreeg nog een kans, maar de bal werd naast gekopt. 

Onze verdediging, centraal Faouzi Falchou (Fons) en Andy heylen, flankverdedigers Robin De Coninck 

en Wutezi  Mobutu, was sterk. 

Comfortabel  gingen we de rust in met voorsprong. 

 

2de helft: 

 Bij de start van de tweede helft schoot Olympic op de doelpaal. We kwamen even goed weg. 

57ste min: Samir E.K. was door en schoot naast, even later zette hij druk op de verdediging en  

ze gaven een owngoal  weg.    0  -  3 ;  dat ontmoedigde Olympic helemaal. 

62stemin: algemene aanval van onze ploeg, Andoe Hovsepyan stak de bal mooi door en kijk, Emre 

Gunes en Samir Amajoud waren samen in de ruimte. Emre gaf mooi aan Samir die zijn tweede 

doelpunt van de avond lukte, Samir en Emre speelden een sterke partij!   0  -  4 

62ste min: enkele misverstanden en onnodige fout leverde Olympic een strafschop op:  1  -  4 

67ste min: Irfan was ook in zijn sas, werd tegengehouden door buitenspel. 

75ste min: met zo een voorsprong werd het wat slordig en het samenspel stokte wat…. 

76ste min Andoe bediende Irfan, deze ging op rechts door, enkele dribbels, gaf voor doel waar Emre  

Gunes klaar stond om binnen te duwen:  1  -  5; ook tweede doelpunt.  

78ste min: Even later, zelfde faze, Irfan dolde op links met enkele verdedigers en gaf voor doel waar 

Samir El Khalfioui ook zijn doelpuntje meepikte  1  -  6 

Enes Abdula en Tibo Stevens kwamen in voor Faouzi en Samir A, allebei geel, om de wedstrijd vol  te 

maken. 

Onze ploeg speelde de bal rond om de tijd vol te maken. Enkel in de 90stemin verspeelden we de bal 

vooraan en in de tegenaanval lukte Olympic nog een onnodige tegentreffer:    2  -  6. 



Diallo Boubacar was ook nog ingekomen voor Irfan..  

Met zoveel  doelpunten stond vooral de voorhoede in de belangstelling, hopelijk hebben ze nog 

enkele doelpunten bewaard voor volgende weken, maar de verdediging en middenveld waren ook 

bij de zaak.  

We liepen ook nog drie gele kaarten op. 

Olympic  was zwak en zeker na zulk scoreverloop. Toch speelde onze ploeg een zeer degelijke 

wedstrijd. 

Volgende week thuis derby tegen Wijnegem.  

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

16' 0-1 Amajoud  27' Somers (D)   79' Abdula vr Falchou 

20' 0-2 Gunes   40' Stekelorum (D)  80' Diallo vr Amajoud 

58' 0-3 Own Goal                          42' Amajoud (B) 81' Stevens vr Zajmovic 

62' 0-4 Amajoud  66' Bex (B) 

65' 1-4 Cloots (p)  66' Cloots (D)   

76' 1-5 Gunes   71' Falchou 

78' 1-6 El Khalfioui     

90' 2-6 Cornelis  


