
Wedstrijdverslag: Berendrecht Sport - Borsbeek Sport: 3-1 

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

Exaucé - Amajoud Samir - Chauvaux Dieter - Hovsepyan Andranik - Timmermans Davy - El Khalfioui 

Samir - Janssens Yannick 

Reserven: De Smet Jente - Zajmovic Irfan - Gunes Emre - Abdula Enes 

Na het teleurstellend gelijkspel van vorige zondag tegen Meerle moesten onze jongens vandaag in 

een midweek match opnemen tegen het uit 4de gepromoveerde Berendrecht. In de basis elf moest 

trainer Haverhals noodgedwongen 1 wissel uitvoeren. Amaouch ontbrak wegens studies en 

herexamens, zijn plaats werd ingenomen door Janssens.  

 

Beide ploegen begonnen twijfelachtig en de eerste 20 minuten konden we geen doelkansen noteren. 

Veel slordig spel, te traag en te weinig beweging. In de 23ste minuut stak de thuisploeg de eerste 

keer de kop aan het venster. Bij een tegenaanval speelde Sebrechts Van Schaverbeke vrij aan de 16. 

Deze laatste draaide zich vrij maar schoot hoog over. Even later was het even opschrikken wanneer 

De Coninck de bal op de eigen helft verloor, zo kwam Sebrechts helemaal alleen voor doel en 

probeerde onze goalie te omspelen. Robin was echter op tijd terug om zijn foutje goed te maken en 

trapte de bal weg. De eerste mogelijkheid voor de bezoekers was de rake. Bij een vrije trap zette 

Amajoud zich achter de bal. Hij krulde het leer enig mooi over de muur de rechterbenedenhoek 

binnen, 0-1 tegen de gang van het spel in. Groen wit speelde niet zoals zondag. Er werd veel te veel 

achteruit gespeeld en enorm weinig diepgang gezocht. In de 37ste minuut speelde Timmermans een 

bal lateraal die door de sterk spelende Aarab onderschept werd. Bex kon de meubelen redden en 

ging goed plat. De laatste mogelijkheid van de eerste periode was weer voor de thuisploeg. Aarab 

zette in een actie 2 groen witte spelers in de wind en speelde Valkenborgh vrij voor doel. Deze wou 

de bal achter het steunbeen in doel werken, echter de uitvoering liet wat aan de wensen over.  

 

Zo gingen we met een 0-1 voorsprong de rust in. Borsbeek moest uit een ander vaatje tappen indien 

ze vandaag de overwinning naar huis zouden willen nemen! 

 

Berendrecht kwam sterk uit de kleedkamer. Borsbeek was een schim van de wedstrijd van zondag en 

moest achteruit. Toch waren de eerste mogelijkheden in de tweede helft voor onze jongens. 

Chauvaux stuurde de snelle Amajoud diep over rechts, Samir wou echter te overhaast de keeper 

lobben, kans weg! Vijf minuten later stuurde El Khalfioui Amajoud diep, deze laatste zijn schot was te 

zwak om keeper Van Gemert te verontrusten. In de 63ste minuut was het raak voor de thuisploeg. 

Van Schaverbeke zette zich goed door op links en stuurde een scherpe voorzet voor doel, Sebrechts 

was er als de kippen bij om binnen te duwen, 1-1. Op naar de overkant waar Hovsepyan de 

ingevallen Gunes vrijspeelde, Emre draaide zich mooi vrij maar zijn schot hobbelde naast. De 

thuisploeg rook bloed en stoomde verder naar voor. Valkenborgh werd in de diepte gestuurde, zijn 

schot werd met een beenveeg gered door onze goalie. Tien minuten voor tijd kwam na een foute 

groen witte interceptie de bal weer bij Valkenborgh. Deze schoot helemaal alleen voor Bex 

onbegrijpelijk over. De druk bleef hoog en even later kon de thuisploeg op voorsprong klimmen. Een 

voorzet vanop links werd door Bex verkeerd ingeschat, Sebrechts duwde aan de tweede paal binnen. 

De laatste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Berendrecht. Een vrije trap van Sebrechts werd 

door Deckers binnengekopt.  

 

Zo moesten we na een complete off-day het onderspit delven. Op naar zondag waar een 

thuiswedstrijd wacht tegen Zandvliet. De bezoekers hebben in de voorbije 2 matchen een 6 op 6 

laten optekenen. Tijd dus om hen de eerste nederlaag aan te smeren! Supporters op post!  

 

 



Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

34' 0-1 Amajoud  15' Falchou (Bo)  60' Zajmovic vr Janssens 

63' 1-1 Sebrechts  89' Konneh (Be)  60' Gunes vr Timmermans 

80' 2-1 Sebrechts                            75' Abdula vr El Khalfioui 

87' 3-1 Deckers    

     

   

     

  


