
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - Minderhout VV: 1 - 4   

Ploegopstelling: De Smet Jente - De Coninck Robin - Heylen Andy - Tritz Yannick - Wutezi Mobutu 

Exaucé - Zajmovic Irfan - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Amaouch Anass - El Khalfioui Samir 

- Amajoud Samir  

Reserven: Selman Amar - Janssens Yannick - Abdula Enes - Bahtijarevic Dzemal 

Vandaag stond een thuiswedstrijd tegen Minderhout op het programma. Trainer Haverhals moest 

(noodgedwongen) 4 wissels doorvoeren. Gunes, Falchou en Bex (schorsingen) werden vervangen 

door Amaouch, Tritz en De Smet. Daarnaast nam kapitein Chauvaux zijn plaats weer in na ziekte.  

 

Na 3 minuten moesten onze jongens al tegen een achterstand aankijken. De Coninck schoof 

ongelukkig uit en zo kon Peeraer met de bal aan de haal. Deze omspeelde De Smet, maar El Khalfioui 

kwam zijn keeper te hulp. Scheidsrechter Stefanski zag echter een fout en wees onbegrijpelijk naar 

de stip. Gele kaart en Samir kreeg zelfs een tweede gele kaart voor gezeur(?). Peeraer zette zich 

achter de bal en trapte de elf meter feilloos binnen. 0-1 en nog 87 minuten met 10 verder. Groen wit 

bleef niet bij de pakken zitten en kon meteen dreigen. Een lange bal van Tritz kwam bij de vrijstaande 

Amaouch die in de draai meteen het leer op de slof nam. Zijn schot ging knap tegen de binnenkant 

van de paal in doel. Het waren 10 dolle minuten want 3 minuten later hingen de bordjes al op 1-2. 

Een diepe bal over links werd naar doel geschoten door Peeraer, de bal werd nog aangeraakt en 

caprioleerde zo in doel.  Eén minuut later stond het zelfs 1-3. Nu werd Goolaerts diep gestuurd en 

werkte beheerst onder De Smet af. Groen wit moest even bekomen maar kon toch dreigen. Amajoud 

dwarrelde het lijntje af en schoot met de punt van de voet op doel, Vorsselmans was attent en 

duwde de bal buiten. Borsbeek had met 10 het beste van het spel maar kon weinig kansen bijeen 

voetballen. In de 39ste minuut werd een afstandschot van Peeraer gered door De Smet, in de 

rebound kwam de bal in de voeten van Maes die onbegrijpelijk deze opgelegde kans naast besloot. 

Op naar de overkant waar Amajoud een corner voor doel bracht die in eerste instantie ontzet werd, 

de bal kwam in de voeten van Tritz die een hard schot afvuurde op de bezoekende goalie. Deze 

laatste was attent en kon de poging redden. De laatste mogelijkheid  voor de koffie was voor onze 

jongens. Amajoud kon zich goed doorzetten en legde de bal achter tot bij Zajmovic, Irfan kon in 2 

tijden het leer niet voorbij de bezoekende goalie werken.  

 

Zo ging Borsbeek met een 1-3 de rust in. Dat het in de tweede helft moeilijk zou worden om deze 

achterstand om te buigen was een understatement! 

 

Groen wit bleef het meeste balbezit hebben en campeerde veelal op de bezoekende helft, maar zoals 

in de eerste periode bracht dit weinig mogelijkheden met zich mee. In de 65ste minuut kapte Maes 

zich knap vrij aan de 16, zijn schot ging net voorlangs. Even later verstuurde Hovsepyan een vrije trap 

voor doel die uiteindelijk aan de tweede paal tot bij de vrijstaande Amaouch kwam, Anass zette de 

bal met het hoofd voor waar Tritz net te laat kwam om binnen te werken. Vier minuten later werd 

een voorzet van de bezoekers niet goed weggewerkt, de bal kwam in de voeten van Martens die met 

een hard schot over besloot. Borsbeek probeerde met veelvuldige aanvalsgolven de 

aansluitingstreffer te lukken. Een verre inworp van Tritz werd doorgekopt en uiteindelijk naar doel 

verlengd door Zajmovic, de Minderhoutse goalie kon echter redding brengen. Eén minuut later gaf 

Peeraer de bal mee met Maes, deze laatste zette zich goed door, zijn schot werd met de voet gered 

door De Smet. In de laatste minuut konden de bezoekers de voorsprong nog uitdiepen. Een voorzet 

van Peeraer kwam bij de vrijstaande Martens die in de rechterbenedenhoek raak trof. Op het einde 

moest groen wit nog met 9 verder na een tweede geel karton voor Tritz.  

 



Met een povere 1 op 12 zakken onze jongens weg in het klassement. Volgende week op 

zaterdagavond staat een uitwedstrijd tegen het laatst geklasseerde Brecht op het programma. 

Hopelijk kunnen we daar weer met een overwinning aanknopen! Supporters op post! 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

3' 0-1 Peeraer (p)  3' El Khalfioui (B)  67' Abdula vr Hovsepyan 

6' 1-1 Amaouch   3' El Khalfioui (B)  84' Janssens vr Zajmovic 

8' 1-2 Peeraer                                3' Zajmovic (B)    

9' 1-3 Goolaerts  31' Tritz (B) 

89' 1-4 Martens  76' Sas (M) 

    89' Tritz (B) 

   

 

    Rode Kaart 

    3' El Khalfioui (2*geel (B))  

    89' Tritz (2*geel (B)) 


