
Wedstrijdverslag: FC Ekeren - Borsbeek Sport: 3-1 

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

Exaucé - Amaouch Anass - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Timmermans Davy - El Khalfioui 

Samir - Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jente - Zajmovic Irfan - Gunes Emre - Abdula Enes - Diallo Boubacar 

Korte verplaatsing tegen een ploeg in goede doen. Wij bleven steken met een 1 op 9. 

Tijd om punten te  gaan sprokkelen. De ploeg van vorige week werd behouden. 

Het speelveld zag er goed uit en nodigde uit tot knap voetbal. 

Onze elf startte goed en brachten degelijk spel op de grasmat, in de 4de min al bracht Samir 

E.K. vanop rechts de bal voor doel, die werd afgeweerd in de voeten van Davy Timmermans, 

die draaide kort en knalde de bal in de rechterbovenhoek. Mooi afgewerkt.  0  -  1 

14de min: dezelfde speler werd dan gekwetst in een onschuldig duel, verstuikte enkel, hij 

werd vervangen door Irfan Zajmovic, die door vakantie laat aan trainingen begon. 

Borsbeek was dan even de samenhang kwijt en na zwak verdedigen werd een bal 

doorgekopt op vrijschop,  en Van de Weyer,  van Ekeren werkte koel af  … 1 – 1. 

30ste min: Ekeren ging op zijn elan verder en kreeg meerdere corners, we moesten stevig 

verdedigen. 

Onze trainer trachtte de Borsbeekse gelederen wakker te houden met aanwijzingen en had 

volop werk. 

Borsbeeks  middenveld had last om het spel te controleren en een vrije man te vinden. 

Onze snelle spits Samir Amajoud had het zwaar met de grote sterke verdedigers van de 

tegenpartij . 

40ste min:  Ekeren kreeg meerdere hoekschoppen, maar puurde er niets uit. Onze doelman 

Christophe Bex had heel wat werk, maar hield stand. 

44ste min: na fout op Anass Amaouch, vrijschop voor ons, zonder gevolg. Vlak hierna moest 

doelman Bex nog eens een gevaarlijke fase oplossen. 

46ste min; een rush van Anass werd in de rechterhoek foutief gestuit, strafschop. 

Andranik Hovsepyan die vorige wedstrijd al zo had gescoord, belastte zich met  die taak. 

De doelman redde en in de herneming knalde Andoe nog eens op deze man.  Spijtig,  geen 

 1-2  voor de rust; dit zou nog zuur opbreken. 

Tweede helft: 

48ste min: Samir El Khalfioui kreeg al geel bij de start van de tweede periode. Bex pakte de 

hierop  volgende vrijschop. 

60ste min: rommelige fasen en Falchou Faouzi kreeg eveneens geel,  vrijschop voor Ekeren 

zonder gevolg. 

60ste min: Andy Heylen had moeite met de bal en speelde te kort terug  op onze doelman, hij 

moest fout doen, geel, en strafschop…Dingemans van Ekeren miste niet en …2 – 1. Dreun! 

64ste min:  Irfan deed zijn best tegen de stugge Ekerse verdediging, hij kreeg een vrije schop, 

zonder resultaat. Onze aanval was steriel en viel meestal stil aan de grote rechthoek… 

74ste min: er lukte niet veel bij onze jongens en veel passen kwamen niet aan. 

77ste min: Samir EK werd vervangen door Emre Gunes, zou hij de ommekeer kunnen 

brengen?  Ekeren speelde erg koel de bal rond…gaf weinig weg. 

83ste min: een ongevaarlijke bal op rechts ging over de lijn hobbelen, door gekke capriolen 

bleef de bal binnen, we reageerden te laat,  de ingevallen Zaldani deed een verre poging en 

de bal draaide in de linkerbovenhoek binnen…….3 – 1.   



Meer tegenslag konden we niet hebben…. 

80ste min: Anass schoot nog eens over. 

Onze ploeg viel uit elkaar, veel verkeerde passen, weinig samenhang en de wedstrijd was 

gespeeld.  Diallo was nog ingevallen, maar kon ook het tij niet keren. 

Veel gevaar konden we niet scheppen, zo blijven we achter met 1 op 12. 

We geven te veel doelpunten weg en volgende wedstrijden moeten we het hoofd oprichten, 

allemaal een vuist maken en hopelijk komt er verbetering. 

 Zo staan we op plaats 17…. 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

7' 0-1 Timmermans  50' El Khalfioui (B)  18' Zajmovic vr Timmermans 

21' 1-1 Van de Weyer  58' Falhou (B)   73' Gunes vr El Khalfioui 

61' 2-1 Dingemans                       60' Bex (B)  80' Diallo vr De Coninck 

81' 3-1 Zaldani                60' Collin (E) 

    68' Heylen (B) 

     

  


