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Voor de verplaatsing naar Peer hadden we opnieuw een hele reeks afzeggingen. We moeten bijna elke week beginnen met deze
zin. Gelukkig kon Jo zich vrijmaken, wilde Philippe S. komen en werd hij niet opgeroepen en had Niels VB, de nieuwe, een nieuwe
nieuwe bij. Kristof had ook nog alle moeite gedaan om te kunnen komen voetballen. Gelukkig waren deze drie laatste erbij, want zij
vervulden een hoofdrol in ons scoremachine. We hadden Jo dan nog als sterke reserve op de bank.

Vanaf het begin hadden we toch al de mening dat we het vandaag niet al te moeilijk gingen hebben. Een soliede achterlijn en zeer
snelle voorlijn met opkomende halfbacks, dat kon geen probleem zijn. Bij de eerste hoekschop kopte Wim al op de deklat. De tweede
hoekschop werd overhoeks binnengekopt door Kristof. Even later zette Sander Philippe S. op rechts op weg naar doel en het stond 0
- 2. De volgende hoekschop werd door Thomas op de lat gekopt. Een kleine onoplettendheid achteraan zorgde ervoor dat Peer kon
milderen, maar de volgende hoekschop werd weeral door Kristof prachtig binnen gekopt. Een paar slordigheidjes in onze aanval
zorgde ervoor dat de stand maar 1 - 3 was bij de rust.

In de tweede helft was het bijna éénrichtingsvoetbal. Dan was het de beurt aan onze nieuwe. Hij pakte zijn man op rechts op
snelheid en knalde de 1 - 4 op het bord. Daarna kon Philippe S. tussen keeper en verdediger scoren op voorzet van Sander.
Aanvankelijk keurde de scheids de goal goed, maar waarschijnlijk door tussenkomst van de VAR, werd de goal toch afgekeurd.
Onbegrijpelijk, maar niet getreurd. Twee minuten later dezelfde aanval, langs dezelfde kant met dezelfde tenoren. Sander zette voor
vanop links en Philippe S. knalde binnen. Dan zette Philippe S. op rechts naar Stef en deze maakte zijn tweede van de dag. Net
zoals de nieuwe van vorige week kon de nieuwe van deze week ook tweemaal scoren. Hopelijk blijven ze en blijven ze scoren.

Volgende week spelen we thuis om 15.00 uur tegen Sp Blauw Wit.

