Olsa wint tumultueuze match.
Olsa-Couillet 4-1
Doelman Ottoy is wegens een hardnekkige rugblessure nog lange tijd buiten strijd. De
blessure van Coppens was geheeld zodat hij zijn vertrouwde stek in het middenveld opnieuw
innam. Bankzitters waren T’Jampens, Difallah, Kasuku en Deprez. De thuisploeg trok fel van
leer. Pruyt rolde de flank op en bracht de bal voor doel, Praet knalde in een tijd binnen: 1-0 na
5’. Na goed een kwartier kreeg Olsa een hoekschop. De bal werd in eerste instantie ontzet en
belandde bij Haezebroeck die de bal opnieuw richting doel trapte, Guillemaere legde de bal af
met de borst voor Praet die meteen zijn tweede doelpunt tegen de netten schoot: 2-0 na 17’.
Olsa bleef de wet dicteren. Pruyt bracht de bal voor doel en doelman Tordeurs dook
onvervaard in de voeten van Van Laethem en op het halfuur kopte Deweer al vallend de bal in
de handen van de bezoekende doelman. Een paar minuten later kwam Couillet voor de eerste
maal in de buurt van Browaeys. Fotia schoot richting doel, Browaeys redde makkelijk. Vijf
minuten voor de rust kende de thuisdoelman minder geluk toen hij een schot van Catinus
loste, Beugnies was goed gevolgd en tikte binnen: 2-1 na 40’.
De eerste dreiging na de rust kwam van Olsa. Een vrije trap belandde rand kleine rechthoek
voor de voeten van Antheunis die de bal pardoes tegen Coppens aanschoot. Na een kleine tien
minuten eiste bezoeker Dohet de hoofdrol op toen hij na een overtreding geel onder de neus
kreeg, hij bleef maar doormekkeren en kreeg van de ref dan ook meteen zijn tweede geel
aangesmeerd. Fotia schoot na een soloactie over en een bal van de ingevallen Distefano ging
naast. Ondertussen was bij Olsa Kasuku ingevallen voor Van Laethem. Toen die na iets meer
dan een uur spelen in balbezit kwam trapte hij van ver buiten de grote rechthoek naar doel, de
bal week lichtjes af op een verdedigende voet en verdween met een mooie boog over doelman
Tordeurs. Meteen goed voor zijn eerste treffer voor Olsa en 3-1 na 65’. De bezoekers
begonnen bitsiger te spelen wat hen enkele gele kaarten opleverde. Bij de thuisploeg werd
Haezebroeck gewisseld voor T’Jampens. Olsa probeerde de man meer situatie uit te buiten.
Na hoekschop kopte Coppens van dichtbij in de handen van de Waalse doelman en wat later
schoot Guillemaere op aangeven van Deweer in het zijnet. De bezoekers werden tot negen
herleid toen Distefano na een te late tackle op Antheunis direct de rode kaart kreeg. En met
nog vijf minuten te gaan begon ook Catinus zijn potje over te koken en werd eveneens van het
terrein gestuurd. Hij vatte dat blijkbaar letterlijk op want vond het nodig om over de
omheining te wippen en met enkele supporters verbaal in de clinch te gaan, ook hun trainer
Casto moest nog vroegtijdig van het terrein. Toen de storm wat gaan luwen was schoot
Deweer op aangeven van Guillemaere de eindstand op het bord: 4-1 in de 88’.
Komende zaterdag speelt Olsa uit bij Diksmuide.
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