
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - KFC Poppel: 1-2 

Ploegopstelling: Janssens  Yannick - De Coninck Robin - Tritz Yannick - Janssen Bjorn -  Verschueren 

Arne - Chauvaux Dieter - Falchou Faouzi - El Khalfioui Samir - Amajoud Samir - Timmermans Davy - 

Kulas Marek 

Reserven: Stevens Tibo - Amajoud Younes - De Vocht Kevin - Neels Jordy 

Na de uitgestelde wedstrijd van vorige week door de hevige wind, moesten onze jongens vandaag 

ook in een onstuimige namiddag de wei in tegen het 4de gerangschikte Poppel.  

 

Groen wit begon het sterkst aan de wedstrijd. Verschueren zette zich over links sterk door, zette voor 

tot bij Amajoud S. die in de handen van keeper Kapteijns trapte. Bij de daaropvolgende tegenaanval 

gaf Ten Brink mee met Weerman, deze laatste kwam naar binnen en schoot in de handen van 

Janssens. Even later kwam Schellekens alleen voor Yannick, echter deze laatste redde knap de 

doelpoging. In de 25ste minuut kon Verschueren vanop afstand een schot afvuren die geweerd werd 

door de doelman. De hevige wind belette beide ploegen om mooi voetbal op de mat te toveren. Veel 

middenveldspel en weinig doelkansen typeerden de wedstrijd.  

 

In de tweede periode meer van hetzelfde. De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg. El Khalfioui 

gaf mee met Amajoud Y. die over besloot. Op naar de overkant waar Claes de bal voorbracht tot bij 

Schellekens die tegen de lat kopte, in de rebound kon Falchou van de lijn ontzetten. Even later kon 

Weerman zich goed doorzetten en de 16 meter insnijden. Aan de tweede paal vond hij Claes die 

beheerst in de rechter benedenhoek raak trof. Vijf minuten later moest Groen wit tegen een dubbele 

achterstand aankijken. De bal werd slecht weggewerkt en Van den Broek profiteerde hier optimaal 

van om vanop verre afstand raak te treffen. Onze jongens konden even later tegenprikken en zelfs de 

aansluitingstreffer lukken. Verschueren stuurde El Khalfioui diep over links, deze kwam naar binnen 

en schoot knap overhoeks binnen. Borsbeek probeerde naar voor te stomen, echter kwam niet meer 

tot noemenswaardige mogelijkheden. De laatste kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. 

Weerman zette voor tot bij Haagen die in de handen van Janssens trapte.  

 

Zo moesten onze jongens weer het onderspit delven. Volgende week staat een verre uitwedstrijd op 

zaterdagavond tegen Dosko (Baarle Hertog) op het programma. Supporters op post! 

 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

56' 0-1 Claes   36' Tritz (B)   45' Amajoud Y. vr Kulas 

61' 0-2 Van Den Broek  44' Ten Brink (P)  76' Stevens vr Amajoud S. 

76' 1-2 El Khalfioui  87' Verschueren (B)  76' De Vocht vr Falchou   

    90' Van den Broek (P) 

    


