Ieper doet ook zijn Dwars door Brakel.
Ieper-Olsa 5-0.
Difallah en Haezebroeck waren geschorst. Bankzitters waren Mathys, De Couvreur, Moerman
en Deprez. De wedstrijd begon goed voor de bezoekers. Onmiddellijk na de aftrap ging
Guillemaere diep, hij legde terug op Praet maar een thuisverdediger was bij de pinken en kon
onderscheppen. Wat volgde was catastrofaal voor Olsa want bij de eerste thuisaanval moest
verdediger Degroote de noodrem hanteren om een vroege treffer te verhinderen. De ref trok
onmiddellijk de rode kaart, een te zware sanctie. Seynhaeve trapte de daaropvolgende vrije
trap buiten bereik van Browaeys in de kruising, 1-0 na 3’. Er wachtte de bezoekers dus nog
een zware karwei om bijna de volledige match met een mannetje minder te spelen. Toen na
een kwartier ook de andere centrale verdediger Antheunis geel pakte, en die dus ook met de
rem op moest spelen, zag het er helemaal beroerd uit. Olsa speelde goed gegroepeerd en hield
de boot af maar toch kwam de thuisploeg enkele keren dicht bij een tweede doelpunt. Op
aangeven van Techel kopte Cneudt over en wat later was er een mooie combinatie TechelRjiallah-Cneudt, deze laatste besloot opnieuw over doel. Van Olsa kant was er weinig gevaar
maar in de slotfase van de eerste helft werd de doorgebroken Pruyt foutief afgestopt,
thuisspeler Techel kende meer geluk dan Degroote want kreeg amper geel onder de neus
geduwd. Moreels trapte de vrije trap, Coppens miste op een haar na. De tweede helft was nog
maar een paar minuten oud toen Cneudt totaal vrijstaand een voorzet van Seynhaeve kon
binnenkoppen, 2-0 na 47’. Gans de Olsa bank had echter offside gezien maar de lijnrechter
had lood in de stok en de vlag bleef beneden. Wegens aanhoudend protest werd de volledige
Brakelse trainersstaf door de ref achter de omheining gestuurd. De Olsa kopjes gingen naar
beneden. Seynhaeve kopte een hoekschop van Buyck binnen, 3-0 na 51’. Enkele minuten later
kon Browaeys een voorzet van Techel wegboksen, de bal viel aan de rand van de grote
rechthoek voor de voeten van Tavernier die vernietigend uithaalde, 4-0 na 52’. Het ging van
kwaad naar erger bij de bezoekers en Ieper kende geen genade, Seynhaeve vertrok randje
buitenspel, omspeelde Browaeys en werkte koelbloedig af. 5-0 na 54’. Van bezoekende zijde
was er tijdens de tweede helft geen enkele dreiging meer. Toch moest thuisdoelman Peene
attent zijn……op een terugspeelbal van een van zijn verdedigers. Ondertussen was bij Olsa
T’Jampens gekwetst uitgevallen, er werd gevreesd voor gescheurde enkelligamenten.
Seynhaeve knalde nog eens tegen de vuisten van Browaeys maar de score veranderde niet
meer. Olsa eindigde zelfs met negen toen ook Moreels nog werd uitgesloten. Komend
weekeinde komt leider Coxyde op bezoek naar het Toeppark, tevens de laatste match van de
competitie.
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