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Hoek KVV - Vet KFC Eksel
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Vandaag kregen we één van de sterkste tegenstrevers voorgeschoteld. Door omstandigheden konden we vandaag niet over
onze sterkste ploeg beschikken. Aanvankelijk waren we maar net met 11 spelers, maar Philippe S. bracht een serieuze versterking
mee, Philippe M. kwam toch opdagen (ondanks eerdere afzegging) en Philippe L. wilde nog eens een keertje meedoen. Gelukkig
maar want anders hadden we niet met 11 geëindigd.

Eksel liet ons onmiddellijk zien dat zij de voetballende veteranenploeg waren. Maar zoals gewoonlijk tegen dergelijke sterke
tegenstrevers plooiden we ons dubbel en lieten we ons zeker niet in een hoekje wegdrukken. Met onze achterlijn, Sam rechts, Bert en
Gert Jan in midden en Pieter links, had onze Patrick W. een sterk viertal voor hem staan. Yentl, Wouter, Andries en Thomas hadden
het moeilijk in het middenveld maar konden toch hun streng trekken. Philippe S. en Kristof moesten het vooraan opnemen tegen een
ijzersterke achterlijn. Na een kwartier hadden wij toch al een paar meer kansen gehad dan Eksel. Maar hun keeper stond goed te
keepen en verder wilden we het te zeer forceren. Echte kansen heeft Eksel ook niet gehad, maar als het wat gevaarlijk werd was
onze Patrick W. paraat. We lieten Eksel dan ook niet echt in hun spel komen en vochten als leeuwen. Met de rust waren we dan ook
tevreden met een 0 - 0.

Met de rust stopte Kristof (wilde persé naar Standard gaan kijken) en had Gert Jan voor zijn eerste wedstrijd last van zijn spieren.
Niels VB en Philippe M. kwamen hun plaats in nemen. Sam die ook licht gekwetst was werd dan vervangen door Philippe L.
Ondanks dat onze ploeg niet echt versterkt werd, waren de meeste kansen toch voor ons. Philippe M. ging op links door. Hij kon
Thomas vinden die tot tegen de achterlijn ging, voorzette en PhilippeS. zijn VIJFTIGSTE van het seizoen liet maken. Dat vonden die
van Eksel niet leuk en het werd wat grimmiger op het terrein. Kleine foutjes werden uitvergroot en de scheids moest zijn best doen om
het niet uit de hand te laten lopen. Ze begonnen harder en harder te drukken. Patrick W. kon de gelijkmaker nog een paar keer uit
zijn goal ranselen, maar een paar minuten voor affluiten konden ze toch scoren. Ondanks dat mogen we toch tevreden zijn met de 1 1 eindstand, wat toch een juiste uitslag is.

Volgende zaterdag spelen we de laatste wedstrijd van het jaar 2017 op Herkol om 15.00 uur.

