KFC Petegem 3 - K OLSA Brakel 1
Door de ronde van Vlaanderen werd de wedstrijd verplaatst naar zaterdagavond.
Olsa trekt meteen ten aanval met een diepe bal van Dieter Guillemaere, die Bart Mathys op
zijn beurt voor doel brengt maar De Man plukt. In de volgende fase mag Van Rie doorgaan in
buitenspel en Marino Browaeys keert zijn schot van de lijn maar De Coninck trapt de 1–0
binnen. In de 17’ wordt een vrije trap van Farid Difallah, van net buiten de 16, door
Melkebeke bijna in eigen doel gewerkt. Op de hoekschop die volgt kan Stijn Antheunis de bal
net niet genoeg beroeren om gevaarlijk te zijn. 2 minuten later kan Van Rie op de counter
doorgaan maar door toedoen van Stijn Antheunis verkijkt hij zijn kans. In de 21’ brengt
Dieter Guillemaere de bal bij Lander Deweer, die voor doel brengt, en waar een fout gemaakt
wordt op Dieter. Dieter Guillemaere neemt zelf de strafschop maar doelman De Man stopt.
Op het halfuur, op een hoekschop, mag Colpaert vrij koppen maar de bal komt recht op
Marino Browaeys. In de 33’ brengt Farid Difallah de bal voor doel maar Lander Deweer kan
net niet bij de bal. In de 35’ is Van Rie, opnieuw op een counter, door en Marino Browaeys
duwt zijn schot weg maar aan de 2de paal is Van Oost gevolgd en duwt de 2–0 binnen. Net
voor de rust is Bollé alleen door en legt af voor Van Oost maar deze mist onbegrijpelijk.
Tijdens de rust worden Marino Browaeys en Jonathan De Couvreur vervangen door Niels De
Prez en Frederick Pruyt. In de 46’ wordt een vrije trap van Farid Difallah door Kevin
Haezebroeck net naast gekopt. Enkele minuten later komt Van Oost alleen voor Niels De Prez
maar zijn lob gaat over. In de 51’ gaat een schot van Bart Mathys een meter naast. 10 minuten
later kan Jurgen Coppens, via de paal, de 2–1 binnenkoppen. Enkel minuten later stuurt Kevin
Haezebroeck de bal diep voor Lander Deweer maar zijn schot gaat over. Op een lange bal van
Frederick Pruyt kan Lander Deweer doorkoppen naar Kevin Haezebroeck maar zijn schot
gaat net over. Op een nieuwe counter kan De Coninck de bal voor doel brengen maar Van
Oost trapt over. In de 75’ brengt Bart Mathys de bal voor doel maar doelman De Man kan net
voor de neus van Jurgen Coppens wegtikken. Even later gaat Niels De Prez onder de bal door
en Bollé kan makkelijk de 3–1 binnenleggen. In de 82’ wordt Farid Difallah vervangen door
Brecht Moreels. In de 86’ kapt Frederick Pruyt zijn man uit maar zijn schot gaat een meter
naast. In de 88’ een 1 2 tussen Kevin Haezebroeck en Stijn Antheunis maar het schot van
Kevin gaat hoog over. Net voor affluiten krijgt Van Oost nog een kopkans maar de bal komt
in de handen van Niels De Prez.
Indien Olsa deze wedstrijd had kunnen winnen was het behoud in 4de klasse zo goed als zeker
maar nu zal het nog moeten knokken tot het einde van het seizoen.
Bart Roos

