
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - KFC Meerle: 2-2 

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 - Janssens Yannick - Verschueren Arne - Abdula Enes 

De voorbereiding was goed verlopen, we wonnen de vier wedstrijden van de beker van Antwerpen. 

Tegen gereputeerde ploegen oa. Rochus Deurne en Hoboken stonden we meer dan ons mannetje. 

Enkele nieuwe namen verschenen en waren best meevallers! 

 

De eerste competitiewedstrijd kregen we Meerle op bezoek. 

Het was geen sinecure om met de werken iedereen op tijd op het terrein te zien verschijnen.  Onder 

een loden zon, 29 °, werd de wedstrijd in gang  gefloten. 

 

De start gaf een evenwichtig beeld, toch werd ons elftal snel de betere ploeg en drong Meerle terug 

op hun helft.  In minuut 12 kregen we al een hoekschop die geen resultaat opleverde en even later 

ging  snelle Amajoud Samir alleen op het doel af van onze tegenstrever, hij besloot echter op de 

doelman. Even later lukte Davy Timmermans een schot evenzeer op de keeper. 

26ste min. Fout op Timmermans, in de rechthoek en Hovsepyan Andranik (voor ons Andou) – benutte 

de strafschop.  1 – 0  ;  Borsbeek was baas. Het spel was voortreffelijk en de bal werd goed rond 

gespeeld. 

 Even later schoot Andou nog eens naast. Meerle kwam niet verder dan een enkele hoekschop, die 

geplukt werd door onze nieuwe voortreffelijke doelman Christophe Bex!  Even later knalde 

Timmermans een vrijschop op de doelman. Onze verdediging , die puik werkte, Robin De Coninck, 

Andy Heylen, Wutezi Exaucé en Falchou Faouzi, verslapte even en daarvan profiteerde Meerle om de 

bal doorheen de laatste linie te loodsen en het was  1 – 1.  

Ze waren tweemaal aan ons doel geweest…dat ging veel te makkelijk.  Samir El Khalfoui kwam nog 

eens alleen voor doel van Meerle,  hij miste,  2 – 0 dat was een mooie en verdiende  ruststand 

geweest. 

 

Tweede helft: 

48ste min Borsbeek ging door op zijn elan en na een hoekschop ging de bal via het been van Andy 

Heylen net naast. 

53ste min: Na fout op de jonge Anass Amaouch en vrijschop  kopte kapitein Dieter Chauvaux de bal 

mooi binnen:   2 – 1. 

 Even later werd een vrije schop na fout op dezelfde speler naast getrapt. 

Amajoud ging nog eens op links snel  door, zijn voorzet was te scherp, de laatste pas was soms te 

slordig… even later werd dezelfde speler afgeremd door buitenspel wanneer hij alleen door was. 

Meerle werkte met hoge ballen en dat was soms vervelend met hun grote gestalte.. 

Er werd nog een doelpunt van Meerle afgekeurd voor twijfelachtig buitenspel volgens hen… 

75ste min:  na geharrewar schoot Anass nog eens over, we kregen nog enkele vrijschoppen die niets 

opleverden.  Soms werd wat gezondigd met persoonlijk spel en  balverlies,  nonchalant  

spelen zou ons zuur opbreken, de 90ste min gooide Meerle nog eens de bal voor ons doel en  

wat we vreesden gebeurde, onze kansen niet afwerken en dan duwde Leemans van Meerle de bal 

binnen, koude douche    …………..2 - 2 . 

Ondertussen waren Yannick Janssens  en Arne Verschueren op  het veld gekomen . 

92ste min. We  gooiden alles in de ultieme aanval, de doelman deed buiten de backlijn een fout op 

Anass, hij kreeg rood en vrijschop juist buiten de rechthoek.  Timmermans krulde de bal tegen 

binnenkant van de paal en via de gelegenheidsdoelman ging de bal  met geluk, voor hen,  terug het 

veld  in.. 



Einstand  2 – 2; hier kwam Meerle goed weg….toch een goede wedstrijd van onze jongens! 

Puik werk van ons nieuwe trainersduo.. 

Woensdag naar Berendrecht, die hebben al een nieuwe trainer… 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

26' 1-0 Hovsepyan (p)  53' Martens (M)  82' Janssens vr Amajoud 

36' 1-1 Koyen   55' Keustermans (M)  88' Verschuren vr El Khalfioui 

53' 2-1 Chauvaux                          77' Van Bavel (M)   

90' 2-2 Leemans  81' Falchou (B)  

     

   

    Rode Kaart 

    90' Janssens (M)  


