
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - KFC Meer: 3-2 

Ploegopstelling: Christophe Bex - De Coninck Robin - Heylen Andy - Abdula Enes - Wutezi Mobutu 

Exaucé - Amaouch Anass - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Gunes Emre - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jente - Zajmovic Irfan - Verschueren Arne - Diallo Boubacar 

Twee wijzigingen drongen zich op bij Borsbeek, Davy  Timmermans was gekwetst en Faouzi Falchou 

was geschorst, Enes Abdula en Emre Gunes namen hun plaats in. 

 

Het was een stralend  weertje, uitnodigend om de overwinning thuis te houden. Ons was 

gesignaleerd door een bekende van de tegenstrever dat Meer beschikte over twee snelle flankspeler 

Dat mochten we direct ondervinden,  in de 2de minuut al werd onze rechterflank opgerold, bal voor 

onze kooi en onze doelman Christophe Bex moest al redding brengen. 

Hij zou een prima partij spelen en vaak gepast tussenkomen… 

6de min: aanval via Anass Amaouch over links, bediende Samir Amajoud, die knalde naast. 

8ste min: hoekschop voor Borsbeek,  Samir A gaf de bal voor doel, bereikte voorbij de tweede paal 

Enes Abdula, die mooi binnenkopte in de verste  hoek, van debuterende knaller gesproken..  1 – 0 

Hij deed een bevredigend eerste optreden in ons eerste elftal! Knap begin van Borsbeek. 

Onze verdediging deed prima haar werk en stuwde de ploeg vooruit. 

Meer liet zich niet doen en speelde precies met een mannetje meer, ze kwamen sterk voor de dag. 

Emre Gunes, terug van vakantie, moest in het midden zich wat aanpassen, toch zal hij snel op zijn 

niveau van vorig jaar zijn.  

16de min: even kwetsuur voor kapitein Dieter Chauvaux, alles viel nogal mee, hij kon verder. 

Meer oefende wat druk uit en bracht de thuisploeg geregeld in moeilijkheden, er kwam langs beide 

kanten niet veel gevaar. Ons middenveld moest hard werken om de bovenhand te houden. 

31ste min: fout van Anass, hoek grote rechthoek, gevaarlijke bal door doelman Bex overgebokst, 

corner zonder gevolg. 

32ste min: na corner voor Meer verwerkte dezelfde Anass bijna in eigen doel, ei zo na van de lijn 

gered door één van onze verdedigers. 

33ste: dezelfde fase werd de bal onvoldoende weggewerkt en Laurijssen, van Meer, knalde de bal in 

de verste hoek.  1   -  1 !    Weer zaten de omstandigheden niet mee, zoals bij de vorige wedstrijden.. 

Even later moest onze doelman nog enkele reddingen doen om de stand te behouden. 

38ste min: Corner voor Borsbeek die niets opbracht, 

43ste min: Borsbeek liet zich even in slaap wiegen door een feller Meer, even  te weinig eenheid in de 

onze ploeg, Wutezi moest nog even met kwetsuur van het veld,  kon hernemen en de rust werd 

bereikt met 1 – 1 stand. 

 

2de helft: 

Irfan Zajmovic verving Anass Amaouch. De Borsbeekse trainer had de spelers de levieten gelezen na 

het zwakke einde van de eerste helft. 

51ste:  Borsbeek was wakker geschoten, na een vrijschop moest de Meerse doelman al zijn kunnen 

tonen.  Dan volgde even een zwakke periode van beide ploegen. 

57ste min: onze doelman moest tweemaal  na elkaar de meubelen redden na open kansen voor 

Meer… 

 60ste min: iemand alleen door van de tegenpartij, teruggefloten wegens buitenspel.. oef. 

61stemin: Pas van Irfan op Emre, deze bediende op links Samir Amajoud die vanuit scherpe hoek 

prachtig rechts binnen schoot.  Mooie aanval van Borsbeek! ……….2  -  1 

Even later kwam dezelfde speler iets te laat om na een algemene aanval de bal binnen te tikken. 

72ste min: corner Borsbeek, schot van Irfan Zajmovic, die echt in de wedstrijd kwam, op de doelman. 

Hij hield regelmatig enkele tegenstrevers aan de praat. 



72ste min: corner voor Meer, Sprangers kon de bal eenvoudig in doel koppen:  2  -  2 

73ste min: onze elf reageerde kwiek, op links was onze snelle Samir Amajoud op wandel, leek zich vast 

te lopen op enkele verdedigers, maar speelde zich vrij en knalde op doel, de bal week af en verdween 

in doel:   3  -  2!  Het mag eens meevallen. Een hele verademing. 

Even later schoot Samir El Khalfioui op de doelman; Diallo Boubacar kwam in.  

Borsbeek werd even zenuwachtig en enkele ballen gingen verkeerd. 

Irfan hield dan de bal in het hoekje enkele keer bij en zo verstreek de tijd. 

Borsbeek hield de punten thuis en hopelijk zijn we nu gestart voor een reeks! 

Proficiat aan de ploeg en begeleiders!  

Volgende zaterdagavond naar Olympic Deurne. 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

8' 1-0 Abdula   60' Adriaensen (M)  46' Zajmovic vr Amaouch 

33' 1-1 Laurijssen      80' Diallo vr Gunes 

61' 2-1 Amajoud                              

72' 2-2 Sprangers  

73' 3-2 Amajoud     

     

  


