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Opnieuw een hele resum afwezigen vandaag, maar enkelen hebben er toch nog voor gezorgd dat we voldoende spelers hadden.
Pieter zorgde voor een keeper (een goeie), Michiel had er ene bij en Kristof bracht zelfs een nieuwe (Richard). Niels K. had vernomen
dat we volk tekort hadden en was ook nog gekomen. Zodoende hadden we 14 spelers en kon Jo de bank animeren. Onze
tegenstrever vandaag was dan weer een stevige (letterlijk en figuurlijk) en ook goed voetballende ploeg.

Met onze jonge ploeg, alleen Guy stak er een beetje bovenuit, hadden we het van in het begin moeilijk tegen deze stevige kerels. Een
paar van onze ploeg had dan ook nog weinig of niet samengespeeld. We moesten dan ook fysiek hard werken en knokken voor elke
bal. Gelukkig had Pieter voor een goede vervanging van onze keeper gezorgd, zodat deze ons enkele keren rechthield. De scheids
moest de touwtjes ook kort houden want de tegenstrever ging tot tegen het lijntje, keihard maar wel sportief. Na heel wat tastwerk in
het begin begonnen we toch stilaan ook eens aan aanvallen te denken. Halverwege de eerste helft kwam Sander de bal vragen aan
de keeper bij de middenlijn. Hij zette op links Michiel aan het lopen, deze legde terug op Thomas die meegaf met Sander die
doorgelopen was en de mooie aanval afronden. Daar bleef het bij en konden we de match meer in evenwicht houden tot aan de rust.

De tweede helft kwamen er twee anderen in en ging Thomas en Stef naar de bank. Het spelbeeld bleef ongeveer hetzelfde als in de
eerste helft. Het was knokken op het middenveld, verdedigen en aanvallen, maar we leken te overleven. De tegenstrever gebruikte
ook lijf en leden om zich in de strijd te gooien en bij één van deze gevechten werd door de scheids een fout gezien in de backlijn :
penalty. Even later kreeg Sander de bal op het middenveld. Hij stak door naar Michiel op links en deze ging recht op doel af. Een
geplaatst schot, niet hard maar net naast de verste paal, zette de 2 - 1 op het bord. Dat was op een moment dat de tegenstrever even
verslapte, maar een foutje in onze verdediging zorgde ervoor dat de bordjes terug gelijk stonden. Deze 2 - 2 stand bleef tot het einde,
waar we eigenlijk best tevreden mee mochten zijn.

Volgende week spelen we uit op KWB Boseind om 15.00 uur.

