
Wedstrijdverslag: Borsbeek Sport - KFC Berendrecht: 0-3 

Ploegopstelling: Bex Christophe - De Coninck Robin - Tritz Yannick - Heylen Andy - Wutezi Mobutu 

Exaucé - Abdula Enes - Chauvaux Dieter - Timmermans Davy - Hovsepyan Andranik - Janssens Yannick 

- El Khalfioui Samir 

Reserven: Verschueren Arne - De Vocht Kevin - Heremans Tom - Diallo Boubacar 

De eerste speeldag van het nieuwe jaar moesten we op zoek naar de broodnodige punten, tegen  

Berendrecht, ook een ploeg uit de onderste regionen, moest het mogelijk zijn… 

Faouzi Falchou en Samir Amajoud (3 speeldagen) waren geschorst, daardoor kwamen Robin De 

Coninck en Samir El Khalfioui terug aan de start. 

In witte uitrusting gingen onze jongens  van start tegen de in groene uitrusting spelende  

Berendrecht. 

De 2de min kregen we al een vrijschop door Yannick Tritz getrapt, Enes Abdula kwam even te laat  

om de bal binnen te duwen, kans ging naast. 

De wedstrijd was pas bezig, een Borsbeekse verdediger deed een fout in de rechthoek, strafschop, 

Thyssen Jarne van de tegenpartij liet de kans niet liggen…    0--  1 

We startten eigenlijk de wedstrijd met een achterstand! 

Dan werd de wedstrijd wat rommelig, moeilijk om aan te zien…  ook Berendrecht bracht er niet veel 

van terecht, toch waren de havenjongens meer in de aanval. Ons middenveld had het zwaar en veel 

passes kwamen niet aan. 

32ste min: vrijschop voor ons, door Tritz getrapt, bracht geen soelaas, even later moest onze doelman 

Christophe Bex een bal uit de voeten halen van een tegenstrever. Hij moest in de 42ste min nog eens 

de meubelen redden, wanneer een speler van Berendrecht was doorgebroken. 

45ste min: Davy Timmermans bediende Samir El Khalfioui, die schoot naast het doel. 

De rust was nodig om iedereen wakker te schudden… 

 

Tweede helft : 

 

46ste min: Borsbeek in de aanval, voorzet voor doel, de doelman van de tegenpartij verwerkt de bal, 

even later bal van rechts voor doel van Berendrecht, waar niemand verscheen.  

Onze ploeg kwam meer aan de bal, opvallend was, te  veel slechte controles, misschien te wijten aan 

de vroeg invallende duisternis… 

60ste min: zwak schot van Samir El Khalfioui, even later werd hij vervangen door Tom Heremans, die 

ons terug  kwam versterken.  

67ste min: vrijschop voor ons, geen gevaar kwam hieruit, we vertoefden meer op de speelhelft van de 

tegenstrever, toch waren we niet scherp genoeg.    

Berendrecht kreeg ook enkele vrije schoppen die niets opbrachten. 

Onze doelman moest nog een redding doen, verwerkte de bal in corner, hieruit lukte Lars 

Valkenborgh in de 72ste min  met een kopbal  de 0 – 2 voor Berendrecht.  Van een uppercut 

gesproken.  

76ste min: Arne Verschueren kwam de gekwetste Wutezi Exaucé vervangen. 

81ste min: Davy Timmermans,  alleen voor doel knalde hoog over. Borsbeek lukte niet veel. 

Kevin De vocht kwam nog in. 

Even later moest onze doelman nog eens redding brengen, hij kon niet verhinderen  

op hoekschop in de 80ste min, dezelfde speler  van ver voorbij doel de  0 – 3 binnen kopte. Boeken 

helemaal dicht. Zo een nederlaag thuis tegen het achteraan geklasseerde Berendrecht  

komt  hard aan! 

90ste min: Tom Heremans kreeg een mooie kans,maar kopte over.   

Een erg negatief resultaat, iedereen in zak en as, een zwarte dag voor iedereen in de club. 

Zo kan het niet verder.. Om de nodige punten te halen, koppen bij elkaar steken en elkaar steunen.  



Elkaar verwijten of schuldigen zoeken zijn geen oplossing, enkel als groep komen we hieruit… 

 Volgende week naar Zandvliet zal niet makkelijk worden. 

 

 

Doelpunten:   Gele Kaarten   Wissels Borsbeek Sport 

4' 0-1 Verboven (p)  Geen    64' Heremans vr El Khalfioui 

72' 0-2 Valkenborgh      76' Verschueren vr Wutezi Mobutu 

80' 0-3 Valkenborgh      81' De Vocht vr Hovsepyan 

     

     

 

     

    


