
Wedstrijdverslag: Brecht - Borsbeek Sport: 1-0   

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

Arne- Wutezi Mobutu Exaucé - Chauvaux Dieter - Abdula Enes - Amaouch Anass - Janssens Yannick - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jenthe - Stevens Tivo - Amajoud Younes 

Na de 0 op 6 moesten onze jongens vandaag de zaterdagavondverplaatsing maken naar het laatst 

geklasseerde Brecht.  

 

Veel wind en regen maakten de omstandigheden om mooi voetbal op de mat te toveren nogal 

moeilijk. Beide ploegen hanteerden veelal de lange bal. Veel slordig spel met weinig uitgesproken 

mogelijkheden. De eerste konden we na 13 minuten voor de thuisploeg noteren. Andries werd over 

links diep gestuurd en zette voor, 2 Borsbeek spelers schoven weg. Domen kwam aan de tweede paal 

in schietpositie maar mikte in het zijnet. Een kwartier later kon Brecht een korte hoekschop nemen 

die uiteindelijk door Domen hard overgeschoten werd. Kort daarna kon Amajoud een corner voor 

doel brengen, na wat geharrewar besloot Abdula over. Op naar de overkant waar een vrije schop 

achter onze verdediging viel,. Michiels nam de bal meteen hard op de slof, maar ging voorlangs. De 

laatste mogelijkheid en tevens de beste van de eerste helft was voor Borsbeek. Falchou stuurde 

Amaouch diep, die met een prachtige volley de bovenkant van de lat trof. Dit verdiende beter! 

 

Supporters van beide elftallen probeerden zich tijdens de rust wat op te warmen. Hopelijk ging het 

spelpeil in de tweede periode wat naar boven! 

 

Borsbeek begon toch wat gretiger aan de tweede helft maar dit resulteerde niet in uitgesproken 

mogelijkheden. Integendeel.. Bij een vrije trap stond onze verdediging wat te slapen, Andries 

profiteerde en trapte in 1 tijd binnen, 1-0. Groen wit probeerde iets terug te doen. Na een vrije trap 

kon de thuisploeg de bal niet goed ontzetten, Verschueren knalde meteen op doel. De bal ging maar 

net naast. In de 69ste minuut kon Amajoud een corner voor doel versturen die door Falchou 

ingekopt werd. De Brechtse verdedigers konden de bal net van de lijn halen. In de daaropvolgende 

scrimmage konden onze jongen onbegrijpelijk het leer niet voorbij doelman Coen duwen. Even later 

miste Falchou zijn interceptie waardoor Domen alleen voor doel kon stomen. Zijn schot ging 

voorlangs. De laatste mogelijkheid was voor de bezoekers. Na een voorzet van Amaouch knikte 

Janssens de bal over.  

 

Zo moesten we vandaag weer met lege handen naar huis. Een gelijkspel had vandaag meer terecht 

geweest. Al moeten we ook toegeven dat het geleverde spel ondermaats was. Zo zakken we alsmaar 

weg in het klassement en dienen we toch nog eens de 3 punten te pakken om wat gemoedsrust te 

brengen. Hopelijk volgende week is het wel raak in de thuiswedstrijd tegen Mariaburg. Supporters op 

post! 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

55' 1-0 Andries   20' Van den Muysenbergh (Br) 64' Amajoud Y. vr Chauvaux 

        77' Stevens vr Verschueren 

     

  

 


