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Vanaf dinsdag waren we bezig om te proberen 11 man bijeen te krijgen. Ondanks het feit dat we gevraagd hadden om vanaf de
woensdag op de aanwezigheidslijst te laten weten of ze kwamen of niet, duurde het toch nog tot zaterdagmiddag, eer we het van de
meeste wisten, en dan nog. Dus de eerste wedstrijd van de tweede ronde, was geen lachertje om een ploeg samen te krijgen.
Uiteindelijk zijn we met 7 spelers vertrokken. We hadden Zuma hiervan in kennis gesteld, zij hadden 12 of 13 spelers en zouden het
wel aanpassen. Guy bracht dan nog een zoon mee en Michiel een vriend. Om 13.15 uur liet Kristof weten, toch nog vrij te zijn. Met
één man van Zuma kwamen we 1 minuut voor de wedstrijd begon aan 11 man. Oef !!!!
De meeste hadden door de enorme hitte natuurlijk liever niet gespeeld, maar goed er werd gevoetbald.

Het zal waarschijnlijk door de loden hitte geweest zijn en het dorre veld, maar in de eerste helft lag het ritme zeer laag. Na de
drankpauze halverwege de eerste helft viel de vriend van Michiel uit. Misselijk, waarschijnlijk door de hitte of de drank van de avond
voordien. Hij kwam in de schaduw zitten onder het tribuun en kon de rest van de eerste helft bekomen. Na drie missers op rij, stond
één tegenspeler plots alleen voor onze open goal. Hij kon scoren met zijn dikke teen. Met deze 1 - 0 gingen we rusten.

De rust had ons blijkbaar niet goed gedaan, want op een wip stond het na de rust 3 - 0 voor hen. Op dat moment waren we nergens
en maakten we veel fouten. Daarop begonnen we toch wel beter te voetballen en kon de speler, die we van hen gekregen hadden,
tegenscoren. Even later, na een mooie tegenaanval scoorde Kristof de 3 - 2. De gelijkmaker hing in de lucht maar daarop floot de
scheids voor drankpauze. Hierna hield Niels VB het voor bekeken, want hij had koppijn. Met 10 zakten we dan wat terug want door
die hitte konden we de gaten niet meer dicht gelopen krijgen. Zij konden dan nog tweemaal scoren, vermoedelijk uit buitenspel, maar
er kwam geen reactie van de VAR. Dus waren het geldige doelpunten.

Deze 5 - 2 nederlaag was toch overdreven. Dit hadden we niet verdiend.

Volgende week spelen we thuis tegen Real Damsheide om 15.00 uur (als de wedstrijd doorgaat).

