
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - KVV Dosko: 1-1 

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

Exaucé - Amaouch Anass - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Gunes Emre - El Khalfioui Samir - 

Amajoud Samir  

Reserven: De Smet Jente - Abdula Enes - Zajmovic Irfan - Janssens Yannick 

Na de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen de leider, moesten onze jongens het vandaag 

opnemen tegen Dosko uit Baarle Hertog. In de basis elf nam Amaouch de plaats in van Abdula. 

 

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Hovsepyan speelde de bal vrij tot bij 

Amajoud die zijn poging in het zijnet zag belanden. Vijf minuten later bijna een identieke fase. 

Hovsepyan stuurde Amajoud diep, zijn schot werd met de voeten gepareerd door Hereijgers. Het 

spel ging langs beide zijde vrij sloom op en neer en weinig kansen konden genoteerd worden. In de 

37ste minuut konden we een eerste kans noteren voor de bezoekers. Een vrije trap van Graafmans 

werd door Aerts in de handen van Bex gekopt. De laatste mogelikjheid van een saaie eerste helft was 

voor de bezoekers meteen de rake! Een inworp kwam in de voeten van Misidjan die zich vrij draaide 

en de bal over Bex in de rechterbovenhoek lepelde. Met een kleine achterstand gingen we de rust in. 

Hopelijk konden onze jongens wat meer scherpte aan de dag leggen in de tweede periode.  

 

Na de koffie probeerde Borsbeek op zoek te gaan naar de gelijkmaker. In de 55ste minuut werd 

Gunes aan de 16 vrijgespeeld, zijn schot ging net over. Drie minuten later hingen de bordjes wel in 

evenwicht. Een afzwaaiende bal belandde in de voeten van kapitein Chauvaux die met een 

voorzet/schot Falchou bereikte die mooi in doel devieerde, 1-1. Groen wit rook bloed en stoomde 

verder naar voor. Bij balverlies kwam Amajoud alleen voor doel, de Doskose goalie kon nog net 

redding brengen. Even later verstuurde de Coninck een knappe doorsteekpass naar Amajoud. Samir 

verscheen weer alleen voor doel maar kon net niet afronden. Op naar de overkant waar Misidjan in 

balbezit kwam, zijn hard schot werd door Bex net naast getikt. In de 70ste minuut opende Gunes 

naar El Khalfioui die voorzette tot bij Amajoud, Samir's inzenden ging net naast. Even later kon de 

ingevallen Zajmovic een snelle uitbraak opzetten. Irfan gaf de bal mee met Gunes die voorzette. De 

bezoekers konden de bal niet goed wegwerken en Zajmovic zag zijn poging uiteindelijk op de paal 

belanden. De wedstrijd kon alle kanten uit en een bezoekende kans liet niet lang op zich wachten. 

Een lange bal kwam tot bij Misidjan die 2 thuisverdedigers in de wind zette en net naast trapte. 

Groen wit liet zich niet onbetuigd. Een lange bal kwam bij Amajoud, zijn schot in de korte hoek werd 

met de voet gered door de bezoekende keeper. De laatste mogelijkheden van de wedstrijd was voor 

de bezoekers. Eerst kon kapitein Graafmans zich goed doorzetten in de 16, op zijn schot ging Bex 

goed plat. Even later speelde De Nijs Peeters aan in de 16, deze laatste werd gehaakt door Heylen, 

echter scheidsrechter Leysen floot geen penalty.  

 

Zo moesten beide elftallen zich tevreden stellen met een puntje. Volgende week een verplaatsing 

naar Wortel. Supporters op post! 

 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

44' 0-1 Misidjan  32' De Coninck (B)  46' Abdula vr Amaouch 

60' 1-1 Falchou   69' Van Rooy (D)  65' Zajmovic vr De Coninck 

    

  

    


