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Iedereen wist dat de punten broodnodig waren. Vreugde en teleurstelling lagen
zaterdag dicht bij elkaar.
EERSTE HELFT
Onze jongens vlogen erin met volle moed. In de 2de minuut kwam Björn alleen
voor de thuisdoelman maar kon niet afwerken. In de 11de minuut was het aan
Robin om zijn kans af te werken. Ook daar was het njet. In de 20ste minuut
mepte Dylan een buffelstoot tegen de lat en kopte Arne in de herneming over
de lat (fases die in de tweede helft nog geregeld door andere spelers zouden
herhaald worden). De bal wilde maar niet over de doellijn. De thuisspelers
hadden tot dan maar weinig kansen kunnen opbouwen.
Ruststand 0 – 0
TWEEDE HELFT
Een tweetal minuten na de herneming, hadden wij al onze 2de hoekschop. Deze
werd precies op de knikker van Niels gedropt, maar die kopte over. In de 8ste
minuut kon Robin doorbreken door de achterlijn van Meldert, maar in de 16
werd hij foutief gestopt. Logisch gevolg : penalty,… en ja, 0 – 1. In de 18de
minuut kwam Meldert voor onze doelman en zij schoten de bal in het dak van
het doel, 1 – 1. Kort daarna zijn er meerdere pogingen geweest van onze Olsa
spelers, maar zij werkten de kansen niet af. Er ontbrak hen net dat tikkeltje
geluk. Niels kon de 1 – 2 op het bord zetten met een geplaatste kopstoot.
Uiteindelijk scoorden de thuisspelers nog tweemaal, nl. met een terechte
penalty en een zeer mooie individuele actie.
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