
Wedstrijdverslag: Wortel - Borsbeek Sport: 5-2 

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

Exaucé - Zajmovic Irfan - Abdula Enes - Hovsepyan Andranik - Gunes Emre - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jente - Tritz Yannick - Amaouch Anass - Janssens Yannick 

Onze jongens moesten vandaag de verre verplaatsing maken naar Wortel. In de basis elf werden 

Chauvaux (ziek) en Amaouch vervangen door Abdula en Zajmovic.  

 

We waren nog maar 2 minuten ver of de bordjes hingen al op 1-0. Een indraaiende vrije trap van 

Snoeys werd door Dockx met het hoofd in de linkerbenedenhoek verlengd. Groen wit had nog maar 

net deze opdoffer verteerd of moest al tegen een dubbele achterstand aankijken. Bij een snelle 

tegenaanval werd een crosspass verstuurd naar de linkerkant. Snoeys nam aan omspeelde Bex en 

zette de netten bol. Borsbeek probeerde wat terug te doen. Een knappe aanval kwam uiteindelijk bij 

Gunes die hard in de handen van Smitz schoot. Op naar de overkant waar Wuyts voorzette tot bij 

Fransen die in 1 tijd net naast besloot. Even later nam Amajoud vanop 20 meter een indraaiende 

vrije schop. Zijn voorzet/schot verdween in de linkerbovenhoek in doel, 2-1. Scheidsrechter Van Den 

Keybus liet zich ondertussen niet onbetuigd en zwaaide met tal van gele kaarten voor onze jongens. 

Zo kreeg Gunes een tweede geel karton onder de neus geschoven en moest groen wit nog 60 

minuten met 10 verder. Borsbeek bleef niet bij de pakken zitten en had zelfs met 10 het betere van 

het spel. Een mooie actie van Zajmovic kwam uiteindelijk bij El Khalfioui, die te verrast was en op de 

Wortelse goalia besloot. De laatste mogelijkheid van de eerste helft was voor de thuisploeg. Bij een 

bijna identieke fase als het eerste doelpunt, kon Snoeys een indraaiende vrije trap verzenden die met 

het hoofd verlengd werd door een Wortelse aanvaller. Bex was echter attent en duwde het leer 

tegen het doelhout.  

 

Zo moesten we met een kleine achterstand de koffie in. Echter onze jongens waren zeker nog niet 

geslagen.  

 

Trainer Haverhals voerde tijdens de rust 2 wissels door. Tritz en Amaouch kwamen in de plaats van 

Falchou en El Khalfioui.  

 

Borsbeek probeerde zo snel mogelijk naar de gelijkmaker op zoek te gaan maar het doelpunt viel aan 

de verkeerde kant. Bij balverlies van Tritz kon  Goossens met de bal aan de haal, legde breed tot bij 

Snoeys die niet twijfelde en binnenschoot. Drie minuten later moesten de boeken volledig toe. 

Goossens zette zich weer op de rechterflank door, zette voor waarbij Snoeys zijn derde van de 

namiddag kon binnenprikken. De enorm zwak leidende Van Den Keybus viseerde vooral onze jongens 

en probeerde zelf vanmiddag de show te stelen. Weinig zware fouten werden er deze middag 

gemaakt en toch vond de heer in het zwart het nodig om 7 keer (!!) een gele kaart naar boven te 

toveren en moest zelfs onze coach met een rood karton achter de omheining. Borsbeek probeerde 

iets terug te doen, maar vond weinig kracht om de situatie met een man minder nog om te keren. Ze 

moesten zelfs de kelk nog tot op de bodem ledigen. Een voorzet van Verdult kwam bij de ingevallen 

Van Der Linden die knap in de linkerbenedenhoek raak trof. In de 88ste minuut kon Janssens met een 

knap afstandschot de bittere pil wat verzachten. De laatste mogelijkheid van de wedstrijd was nog 

voor de thuisploeg. Goossens ging door waarbij Bex met de voet tussenbeide kwam. De 

scheidsrechter had tot ieders verbazing hier een fout ingezien en floot penalty. Onze keeper moest 

met een blessure naar de kant, Janssens nam plaats in het doel en stopte de elf meter van Snoeys.  

 

Zo konden onze jongens voor de tweede keer op rij niet winnen. Hopelijk hebben we volgende week 

meer geluk tegen Minderhout. Supporters op post!! 



 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

2' 1-0 Dockx   20' Falchou (B)   46' Amaouch vr El Khalfioui 

7' 2-0 Snoeys   22' Heylen (B)   46' Tritz vr Falchou 

28' 2-1 Amajoud                           31' Gunes (B)  75' Janssens vr Zajmovic  

55' 3-1 Snoeys   33' Gunes (B) 

58' 4-1 Snoeys   58' Tritz (B) 

75' Van der Linden  65' De Coninck (B) 

88' 5-2 Janssens  90' Bex (B) 

 

    Rode Kaart 

    33' Gunes (2*geel (B))  


