
Wedstrijdverslag: Zandvliet Sport - Borsbeek Sport: 3 - 3 

Ploegopstelling: Bex Christophe - De Coninck Robin - Tritz Yannick - Heylen Andy - De Vocht Kevin -  

Wutezi Mobutu Exaucé - Chauvaux Dieter - Falchou Faouzi - Timmermans Davy - Verschueren Arne - 

El Khalfioui Samir 

Reserven: De Smet Jenthe - Janssen Bjorn - Janssens Yannick - Stevens Tibo 

Na de tegenvallende resultaten besliste het bestuur van Borsbeek Sport de samenwerking met T1 

Haverhals stop te zetten. Wij willen hierbij nogmaals Benny hartelijk danken voor de leuke 

samenwerking en wensen hem veel succes toe voor de toekomst. Nieuwe T1 Werner De Vocht zal de 

sportieve verantwoordelijkheid overnemen. 

 

In de basis elf konden we enkele wijzigingen noteren. Hovsepyan, Janssens en de geblesseerde 

Abdula werden vervangen door Verschueren, De Vocht en de uit schorsing terugkerende Falchou. 

 

Borsbeek begon scherp aan de wedstrijd en probeerde de tegenstander goed vast te zetten. De 

eerste mogelijkheid konden we noteren in de 7de minuut. Vanhaelst werd aangespeeld over rechts, 

zette scherp voor waar Chemlal in de handen van Bex schoot. Even later was de thuisploeg er weer. 

Bij een 1-2 kwam Van Mirlo in balbezit die zich goed doorzette en de bal beheerst tegen de netten 

trapte. 1-0 en onze jongens waren weer op achtervolgen aangewezen. In de 25ste minuut trapte 

Durakovic bij een vrije schop het leder net over de dwarsligger. De eerste mogelijkheid van de 

bezoekers was meteen de goede. Een knappe doorsteekpass van Falchou kwam tot bij El Khalfioui 

die op het doel van Francken stoomde en koelbloedig onder de Zandvlietse goalie raak trof. Onze 

jongens kregen vleugels en even later klommen ze zelf op voorsprong. Bij een quasi identieke actie 

stuurde Verschueren een knappe dieptepass in de rug van de verdediging. El Khalfioui was er als de 

kippen bij om zijn tweede van de namiddag binnen te schieten. Lang moesten we niet wachten op 

een reactie van de thuisploeg. Na een mistasten in onze verdediging kon Vanhaelst afdrukken, zijn 

bal verdween tegen het doelhout. Bij de laatste poging van de eerste helft kon rood wit de 

gelijkmaker lukken. Bij een hard schot van Van Mirlo kon Bex de bal niet klemmen, de rebound werd 

door Vanhaelst binnen getrapt.  

 

Borsbeek legde een knappe mentaliteit aan de dag en daar had het tweede gerangschikte Zandvliet 

het knap lastig mee. In de tweede periode konden we veel middenveldspel noteren maar weinig 

echte doelpogingen. De eerste was voor groen wit. Bij een vrije trap van Tritz trapte Janssens knap in 

1 tijd binnen, 2-3. De thuisploeg reageerde weer quasi meteen. De sterk spelende Durakovic 

dwarrelde de achterlijn af, zette 2 verdedigers in de wind kwam naar binnen en trapte de bal netjes 

naast Bex in doel. Onze jongens kregen het in de slotfase knap lastig en moesten met man en macht 

het punt verdedigen. Durakovic ontbond nog eens zijn duivels, zette achter tot bij de ingevallen 

Balemans die zijn schot volledig miste en naast besloot. Borsbeek kwam er nog maar moeilijk uit en 

werd met de rug tegen het doel geduwd. Chemlal gaf mee met Van Mirlo die met een hard schot 

onze doelman op zijn weg vond. De laatste kans was nog voor de thuisploeg. Een vrije trap aan de 16 

werd door Durakovic over getrapt.  

 

Groen wit heeft vandaag getoond dat er nog veel wilskracht in de ploeg zit. Een knap punt werd 

terug meegenomen naar Borsbeek en volgende week wacht een thuiswedstrijd tegen de leider 

Ekeren. Hopelijk kunnen we daar voor een heuse stunt zorgen! Supporters op post!  

 

 

 

 

 



Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

18' 1-0 Van Mirlo  40' De Coninck (B)  29' Janssens vr De Vocht 

34' 1-1 El Khalfioui  85' De Koning (Z)  73' Stevens vr Wutezi Mobutu 

41' 1-2 El Khalfioui  90' El Khalfioui (B)  85' Janssen vr Heylen 

45' 2-2 Vanhaelst  90' Tritz (B) 

76' 2-3 Janssens   90' Van Trier (Z) 

81' 3-3 Durakovic 

     

    


