Olsa opnieuw de boot in
Olsa-Paturages 1-2
Coppens was voldoende hersteld en was opnieuw beschikbaar. Van Laethem blesseerde zich
vorige week tegen Diksmuide en bleef aan de kant, T’Jampens daarentegen zat een gele
schorsingsdag uit. Dat betekende dat Mathys en Kasuku aan de aftrap verschenen en Difallah,
Praet, De Couvreur en Deprez op de bank zaten. Kasuku zorgde na een tiental minuten voor
het eerste doelgevaar, zijn voorzet/schot werd door doelman Roisin met veel moeite van
onder de deklat gehaald. Enkele minuten later opnieuw de thuisploeg. Haezebroeck bediende
met een slimme doorsteekpass Mathys, opnieuw had Roisin het laatste woord. Halfweg de
eerste helft staken ook de bezoekers de neus aan het venster. Moucheron zette voor van op
links, Di Barbora ging net onder de bal door. Op het halfuur opnieuw Paturages. Mafrici
lanceerde Pauluzzi, diens schot was echter te zwak om Browaeys te verontrusten. Een vijftal
minuten later kreeg Browaeys bijstand van Coppens die een grondscherend schot van
opnieuw Pauluzzi in corner kon werken. Kort voor de rust zette Mathys een aanval op, hij
stuurde Kasuku diep die met een gemeten voorzet Haezebroeck bereikte die de bal tegen de
netten joeg: 1-0 na 40’. Een kleine tien minuten na de pauze ging Haezebroeck verhaal halen
bij de ref over een verkeerd beoordeelde inworp, de Brakelse middenvelder kreeg geel voor
protest en zo werd een inworp ineens een vrije trap. Di Barbora trapte, Kasuku gooide zich in
de baan van de bal die lichtjes afweek op de voet van de Olsa speler zodat de bal buiten bereik
van Browaeys in de kruising binnenging: 1-1 na 52’. Pruyt zwiepte de bal voor doel,
Haezebroeck kopte over en aan de overkant kopte Antheunis de bal weg net voor de neus van
de inlopende Bourkha. De bezoekers toonden meer agressiviteit en speelden heel kort op de
man wat het er voor Olsa niet makkelijker op maakte. Praet kwam in voor Guillemaere en die
speelde Haezebroeck aan die op zijn beurt Kasuku bediende, het schot ging nipt naast. Een
paar minuten later alweer de thuisploeg. Coppens stak de bal door naar Haezebroeck maar
opnieuw ging de bal via de verkeerde kant van de paal buiten. En ook Praet kwam, op
aangeven van Kasuku, nog dichtbij een doelpunt maar ook die poging ging nipt over. Drie
serieuze kansen in goed vijf minuten om de tegenstander definitief schaakmat te zetten maar
de tussenstand bleef behouden. In de slotminuut voelde de ref zich geroepen om een
nummertje op te voeren. De lijnrechter beoordeelde een over de doellijn gelopen bal als
doeltrap, de Waalse scheidsrechter die een eind verderop stond wou zijn streekgenoten een
handje toesteken. Hij floot zijn assistent terug en gaf corner, de bezoekers namen het
geschenk dankbaar aan en Bourkha kopte de 1-2 tegen de netten. Na affluiten kreeg
Haezebroeck nog een rode kaart wegens protest. Komend weekend trekt Olsa naar
Heppignies.
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