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Na een paar weken verlof zijn we weer terug met ons wekelijks verslag van de wedstrijd.
Tegen onze tegenstrever van vandaag, Stormvogels, hebben we het steeds moeilijk. Het is steeds een wedstrijd waarbij het alle
kanten op kan : ofwel nipt winnen ofwel nipt verliezen. Het is een redelijke jonge ploeg, wel stevig en goed voetballend. Het enige
voordeel daar is dat we over een prachtige grasmat beschikken. We beschikten vandaag over 15, jawel over 15 spelers. Jo en Niels
VB, wilden niet meedoen maar hielden zich eventueel wel beschikbaar. We konden dan een degelijke ploeg opstellen met 2 reserven.

In het begin was het wel wat zoeken naar de juiste man en konden we weinig vat krijgen op onze tegenstrever. Naarmate de wedstrijd
vorderde begonnen we toch beter te voetballen en kregen we enkele kleine kansjes. Niels S. naam een voorzet van Kristof vol op de
slof, maar hij ging net naast. Halverwege de eerste helft kregen we een penalty tegen na fout van Bert in de backlijn. Deze werd
prachtig uit het doel geranseld door onze Patrick W., die ook nog de rebound kon pareren. Even later kon hij nog een tweede kansje
van hen uit zijn doel slaan, maar de derde keer was het raak voor hen. Daarop kon Niels S. een botsende bal naar doel knallen, die
op mirakuleuze manier uit het doel geranseld werd door de keeper. Daarbij bleef het zowat in de eerste helft en gingen we rusten met
1 - 0.

De tweede helft kwam Gilles in de plaats van Wim en Michael in de plaats van Richard. Aanvankelijk was het opnieuw wat zoeken,
maar het ging geleidelijk aan beter en beter. Er werd beter aangeschoven en we begonnen onze pionnen beter en beter te vinden.
Thomas die het de eerste helft wat moeilijk had, begon zijn draai te vinden op de linkerkant. Eerst werden nog wat kleine kansjes de
nek omgewrongen en waren de schoten te zwak of gingen naast. Gilles kon dan het volledige middenveld oversteken en stak de bal
mooi in de diepte op Michiel. Deze zette mooi naast de keeper in de verste hoek en de bordjes stonden gelijk. Even later deed
Michiel hetzelfde en zette Kristof alleen voor de keeper. Hij twijfelde niet en we stonden zowaar 1 - 2 voor. Niels S. loste dan nog
enkele kanonskogels op doel, maar de keeper stond telkens paraat. Hij mocht dan een corner nemen, waar Thomas zijn hoofd tegen
zette en het stond 1 - 3. Aangezien onze keeper de tweede helft bijna geen werk meer had, was de overwinning meer dan verdiend.

Volgende week spelen we terug thuis tegen KWB Overpelt om 15.00 uur.

