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Na de zware nederlaag van vorige week, konden we terug rekenen op onze sterke man achterin : de keeper. We hadden 12 man,
maar Jo verkoos om de hele wedstrijd vanaf de zijlijn te volgen en zich beschikbaar te houden voor het geval dat..... Voor de
zoveelste week op rij moesten we een gewijzigd elftal spelen. Echte voorspelers hadden we niet, dus moesten Kristof en Marc de klus
vooraan klaren.

In het begin ging het spel goed op en neer, van backlijn tot backlijn. Na een vijftal minuten begon Gilles te slalommen van achteruit en
moest een vijftal meter buiten de backlijn foutief gestopt worden. Michiel zette zich achter de bal en knalde deze heerlijk onder de lat
binnen. Daarna kregen we nog wat kleine kansjes, maar er zaten te veel foutjes in onze passen. Bij één van hun tegenaanvallen
kregen we al een serieuze verwittiging, omdat we met te veel gingen aanvallen en onze verdediging verwaarloosde. Bij hun volgende
tegenaanval was het zover 1 - 1. Net voor de rust kregen we dan het deksel op de neus. Er werd niet goed en slim verdedigd en het
was 2 - 1. Zo gingen we rusten.

De tweede helft begonnen we zoals de eerste helft. We hadden wel Gilles naar het middenveld gebracht en Nico voorstopper. Na
een vijftal minuten werd Yentl op rechts vrijgespeeld. Hij zette de bal achteruit op de inlopende Kristof die mooi afrondde. We
hoopten dat we toch nog eventjes zouden doorgaan, maar zoals in de eerste helft vielen we een beetje stil en lieten we hun terug in
hun spel komen. Het duurde dan ook niet lang of het stond terug 3 - 2. Het duurde dan even voor we terug wakker schoten en het
najaarszonnetje begon op sommigen ook al door te wegen. Gilles kon dan de bal recupereren, zette opzij op Michiel, die zijn tweede
van de dag binnen knalde. Deze 3 - 3 konden we dan toch tot op het einde behouden.

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

