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Door dat men op Esperanza de terreinen ingezaaid hadden, had onze tegenstrever van vandaag gevraagd om op ons te terrein te
spelen. Voor ons geen probleem, alleen spijtig dat het terrein niet gemaaid was. Uiteindelijk was dit zowel in hun nadeel als in het
onze. Het enige positieve vandaag was dat er opnieuw twee nieuwe spelers zich aangeboden hadden. We mogen de het bestuur
maar vooral de spelers toch wel bedanken dat ze de laatste tijd een rondgekeken hebben om nieuwe spelers te kunnen aantrekken.

In het begin van de wedstrijd dacht iedereen dat dit toch wel een makkie ging worden voor ons. Niets was echter minder waar. Het
was een wedstrijd met twee gezichten : de eerste twintig minuten en de rest van de wedstrijd. De eerste twintig minuten was een
plezier om onze spelers te zien voetballen. Met goed en snel voetbal wervelden ze over het veld. Het was weer zoals vanouds :
eerste enkele kleine kansjes missen en dan boem, volle bak er tegenaan. Thomas kreeg de bal mooi aangespeeld van Stef. Hij
krulde vanop links de bal mooi voorbij de keeper. Even later zette Sander voor op links en Stef liep samen met de verdediger de bal in
doel. Daarna zette Sander op Philippe S. en het stond 3 - 0. Zoals we gelijk een raket naar boven schoten en scoorden, vielen we
daarna zoals pudding in mekaar en lieten we scoren. Niels VB, die door het hoge tempo op zijn adem trapte, liet zich vervangen door
nieuwkomer Davy. Daarop kwam Boseind langzaam maar zeker terug in de wedstrijd en kon tweemaal scoren. Net voor de rust kon
Stef toch nog een scoren en zette ons op een veilige 4 - 2 ruststand.

Kristof had voor een nieuwe doelman gezorgd voor volgend jaar, maar we wilden toch eens zien welk vlees we in de kuip kregen en
lieten hem de tweede helft opdraven. Kristof kwam in de plaats van Yentl. We hadden toch wel gedacht dat we in de tweede helft het
heft terug in handen zouden nemen, maar . . . . . Het was Boseind dat nu begon te voetballen. We verloren bijna elke bal en kwamen
niet meer voor het doel. Het ging van 4 - 2 in één trek naar 4 - 5. Ondertussen was Wim in de plaats van Pieter gekomen.
Philippe S. werd nog eens de diepte ingestuurd door Kristof en jawel de bordjes stonden terug gelijk 5 - 5. We dachten en hoopten
om nog een gelijkspel uit de brand te slepen, maar na een geharrewar voor ons doel kregen we de bal niet weg en konden zij het
leder simpel tegen de netten duwen. We probeerden nog maar Boseind kwam op een diefje de punten weghalen. Op het laatst is
Wim nog uitgevallen met een kwetsuur, zodat we de wedstrijd met tien beëindigden.

Deze 5 - 6 nederlaag was wel zuur en had in principe nooit mogen vallen.

Volgende week spelen we op Vet Sparta Blauw Wit om 15.00 uur.

