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Wij wisten dat het moeilijk zou zijn, maar de spirit was er bij iedereen. Zeker
een opsteker.
EERSTE HELFT
Het begon goed. Iedereen nam zijn verantwoordelijkheid, deed wat van hem
verwacht werd, en de spelers van Olsa vormden een blok. De aanvallen van
Dender werden goed opgevangen en pas halverwege kon Dender een eerste
keer doorbreken. Door een klein misverstand in onze achterlijn kon een speler
van de tegenploeg de score openen. Onze gastjes lieten het kopje niet
hangen, en vochten voor wat ze waard waren. Rond minuut 25 gaf Arne een
serieuze lel (vrijschop) richting Dylan die koelbloedig en snedig de score op 1–
1 bracht. Dit waren meteen ook de cijfers aan de rust.
TWEEDE HELFT
In de tweede periode zijn wij op dezelfde basis vertrokken met de
ingesteldheid dat wij niet moesten onderdoen voor de tegenploeg. Rond de
12de minuut werd er echter een bal (die blijven steken was rond onze 16
meters en die in de voetjes van een bezoekende speler mooi toekwam) netjes
binnengekruld naast de linker doelpaal van onze doelman Jennes. Het was 1 –
2. Toch bleven onze mannen knokken voor de overwinning, maar de
doodsteek kwam er toen de bezoekende ploeg rond de 18de minuut nog eens
scoorde vanuit een zeer scherpe hoek.
Het verschil tussen onze spelers en de bezoekers, was dat bij hen bijna elke
kans resulteerde in een doelpunt en wij enkele kansen onbenut lieten.
Einduitslag: 1 – 3
**********
Lokeren speelde 3 – 3 tegen Beveren.
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in klassement heeft een gelijkspel gespeeld tegen Beveren 15 .

