http://hoekvv.be/news.php?item.340
Pagina 1/1

Stars VV - Hoek KVV

admin, zondag 19 augustus 2018 - 11:53:44

Na de pijnlijke afzegging van vorige week tegen Real Damsheide wegens een te kort aan spelers, was het deze week weer kantje
boordje. We moesten weeral hopen dat sommigen kwamen en rondbellen om aan 11 man te komen. Gelukkig wilden enkele, die
licht gekwetst waren, toch proberen, kwam Philippe S. en kon Gilles terug na lange afwezigheid. Voor Wim ging het niet, maar hij had
zelf voor een vervanger gezorgd. Gelukkig maar, want zo kwamen we aan 11 spelers. Bilal had nog toegezegd met een vriend, maar
hij kon niet op tijd zijn en zo bleven we op 11 spelers steken. Dan mogen we ook nog van geluk spreken dat het een faire wedstrijd
was en dat er op dat veld geen gekwetsten gevallen zijn.

Bij aanvang van de match kwamen we er snel achter dat voetbal op dat veld, bijna onmogelijk was. Gelukkig was de tegenstrever ook
niet van de besten, want anders had het er voor ons slecht uitgezien. Met andere woorden een wedstrijd om zeer snel te vergeten en
niet veer over te vertellen. In het begin lieten we heel wat kansen liggen om op voorsprong te komen. Zoals altijd profiteert de
tegenstander ervan en ze maakten inderdaad 1 - 0. Even later kon Niels S. zich dan toch doorzetten en met een schot 1 - 1 van
maken. Voor de rest viel er de eerste helft niet veel te beleven.

De tweede helft was ongeveer hetzelfde. Zij maakten er 2 - 1 van en een schot van Niels S. zorgde terug voor de 2 - 2. Een
terugspeelbal op hun keeper zorgde voor onze voorsprong. Door het slechte veld sprong de bal over de voet van de keeper en rolde
zo in het lege doel. Daarna konden wij rekenen op een sublieme Patrick W. Al, maar dan ook al, wat op zijn goal kwam, ranselde hij
eruit. Hij werd dan ook terecht de matchwinnaar. Met een 2 - 3 eindstand mochten we ons dan ook gelukkig prijzen.

Volgende week spelen we thuis tegen Herkol 3 om 15.00 uur. Er zijn weer terug enkele die volgende week niet kunnen. Hopelijk
komen er andere terug, zodat we toch wel minstens 11 man hebben.

