
Wedstrijdverslag: K Berchem Sport 2004 B - Borsbeek Sport: 1-0  

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

Abdula Enes - Falchou Faouzi - Chauvaux Dieter - Timmermans Davy - El Khalfioui Samir - Amajoud 

Samir  

Reserven: De Smet Jenthe - Wutezi Mobutu Exaucé - Hovsepyan Andranik - Diallo Boubacar 

Korte verplaatsing naar ‘Het Rooi’, koude ongezellige omstandigheden… 

Tegen het hoger geplaa tst en verrassend spelend Berchem B werd het een hele klus, op een niet 

geweldig verlicht terrein. Op een open gelegen sportveld had de wind vrij spel met weinig 

beschutting voor de weinige  toeschouwers van Borsbeek. 

Ons elftal speelde vrank en vrij en in de 9de min kwam Samir Amajoud een stap tekort om een aanval 

af te ronden, Berchem had een snelle secure verdediging  

Dit zou zich nog enkele malen herhalen, er was weinig sfeer in de wedstrijd. 

16de min schot van Anass Amaouch naast, even later zoefde een schot van Samir El Khalfioui ook 

naast de kooi van de ploeg van het Rooi. 

25ste min: dan versierde Berchem drie vrijschoppen op rij die werden weggewerkt door onze 

verdediging.  

35ste min: Samir Amajoud besloot een schot op de doelman op voorzet van de andere Samir, na een 

mooie aanval vanop rechts.  

Ons middenveld met Dieter Chauvaux, Davy Timmermans en Enes Abdula weerde zich fel want 

Berchem speelde de bal snel rond..  

Onze doelman Christoph Bex was meester in het  doelgebied op de hoge ballen bij hoek- en 

vrijschoppen en de geelzwarten kwamen ook aan weinig kansen. 

Het was tot dan een kansarme wedstrijd en een logisch ruststand met 0 – 0.  

 

Tweede helft. 

Berchem kwam sterk uit de kleedkamer en belegerde bij de aanvang van de tweede helft ons doel. 

48ste min; vrijschop van Berchem op de paal en onze doelman moest in de herneming redding 

brengen. Enkele hoekschoppen van de tegenstrever werden ook onschadelijk gemaakt. 

55ste min: Borsbeek liet zich niet doen, aanval Borsbeek, een voorzet van Samir  

Amajoud werd naast doel afgerond. Op dezelfde speler werd een fout begaan in min 60, vrijschop, 

hijzelf trapte ver over…  

Berchem volgde dat voorbeeld en schoot veel  ballen over ons doel… 

70ste min: Wutezi Exaucé kwam de gekwetste Andy Heylen vervangen,  dat werd een sterke kopper 

minder. Berchem ging meer druk uitoefenen en het werd stand houden. 

75ste min: Andranik Hovsepyan kwam de moe gestreden Samir EK vervangen in het middenveld. 

Borsbeek kreeg nog een vrije schop die niets opleverde en onze doelman moest nog enkele 

reddingen doen,  één keer kwamen we goed weg, bij een open kans voor Berchem… 

81ste min fout op Samir A en even later schoot hij op de doelman. 

88ste min: Dieter Chauvaux kreeg een open kans op de 0 – 1, even talmen en een Berchemverdediger 

stond in de weg, zo verwachtten we een 0-0… 

Echter zonder de scheidsrechter gerekend, die tot dan onopvallend geleid had, hij liet minsten 8 

minuten overspelen, bij een geharrewar, blies  hij bij een twijfelachtige fout strafschop. 

Van Geertruyden liet de kans niet liggen en schoot de bal tegen de netten, toch wat overdreven 

winst voor Berchem 1  -  0.  Iedereen in alle staten na een onverdiend vonnis. 

Hierbij kreeg Samir Amajoud rechtstreeks  rood  na belagen van de scheidsrechter, met nog 

drie gele kaarten een zwaar verdikt. Een slecht resultaat na een onprettige avond. 

Volgende week naar het verre Meerle… hoop op puntenoogst. 

 

 



Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

90' 1-0 Van Geertruyden (p) 72' Falchou (B)   65' Wutezi Mobutu vr Heylen 

    72' Kerckhoffs (Be)  69' Hovsepyan vr El Khalfioui 

    77' Tritz (B)    

    80' Brouwer (Be) 

    82' Dedecker (Be) 

    89' De Coninck (B) 

    90' Amajoud (B) 

 

    Rode Kaart 

    91' Amajoud (B) 

    


