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Onze tweede wedstrijd van het seizoen, onze tweede sterke tegenstrever. Dit Jong Wijerken was nog sterker dan onze tegenstrever
van vorige week, toch op voetbalgebied. Wij moesten ons spitsenduo (Niels S. en Philippe S.) missen. Philippe S. was vrij en is dan
toch komen opdagen. De coach wilde de eerste helft zien hoe het ging zonder hem en hield hem als joker achter de hand. Verder
was Wouter, Kristof, Philippe M. en Pieter terug.

De wedstrijd was zoals we verwacht hadden. Zij voetbalden en wij vochten als leeuwen. Qua kansen bleef het de eerste helft zowat
gelijk. Echt uitgespeelde kansen hebben ze niet veel gehad en wij hebben er ook enkele gemist. We hadden daarenboven nog wat
tegenslag met onze achterlijn. Eerst viel Bert uit met een bloedneus na een onzacht contact met een tegenstrever. Hij werd
vervangen door Pieter, wat niet echt een verzwakking was. Pieter viel uitstekend in. Toen Bert bekomen was vroeg Niels VB om te
vervangen. Hij merkte dat hij zijn tegenstrever niet echt aankom en zette Bert daar tegen. Daarna vielen Wim en Gert Jan kort na
elkaar uit met een spierblessure. Dat was natuurlijk andere koek om die te vervangen. Niels VB ging terug rechtsachter. Bert ging
laatste man en Gilles er vlak voor. Philippe M. ging voorin spelen en Wouter naar het middenveld. We hadden het even moeilijk,
maar toen iedereen op zijn plaats stond konden we het evenwicht herstellen. Het bleef 0 - 0 tot aan de rust.

In de tweede helft kwam onze joker op. Philippe M. ging rechtsachter en Niels VB terug naar de bank. Het was duidelijk dat er voorin
meer gevaar was, maar achterin stond er ook terug een sterk blok. Ons middenveld moest zwemmen tegen hun sterk middenveld,
maar door onze sterkte achterin en twee snelle voorin, konden zij zich toch handhaven. Na een kwartier hadden we een sterke tiental
minuten. We drukten hun tegen het doel en creëerden toch heel wat gevaar. Plots namen ze over en waren zij weer gevaarlijk.
Onze keeper moest een paar keer gevat uitkomen om met een vliegende sliding de bal te ontzetten. Dan werd Thomas op links
gelanceerd. Hij kon doorgaan. Zijn voorzet werd nog geraakt door een tegenstrever, maar ging over de keeper en jawel onze joker,
Philippe S. stond op de goede plaats en moest maar binnen knikken. Daarna hebben we nog gestreden als leeuwen om de
overwinning thuis te houden.

Een fantastische overwinning tegen een sterke tegenstrever. Het terrein lag er dan ook glibberig bij. Bevroren ondergrond met een
licht ontdooid bovenlaagje. Bij elk balcontact was het dan ook schuiven.

Volgende week spelen we opnieuw thuis tegen opnieuw een sterke tegenstrever : Stormvogels. We spelen dan wel om 15.00 uur.

