Olsa klopt de leider en is zeker van het behoud
Olsa-Tamines 2-0
Doelman Browaeys was fit en stond in doel, Difallah was geschorst. Reservespelers waren
Mathys, Kasuku, De Couvreur en Deprez. Het werd voor beide ploegen een belangrijke
wedstrijd. Olsa kon de punten best gebruiken om zich ook voor volgend seizoen te verzekeren
van nationaal voetbal en Tamines kon zich als co leider geen puntenverlies veroorloven. Olsa
nam de beste start, Praet nam al in de aanvangsminuut doelman Dell’Erba onder vuur en rond
de tiende minuut kopte Haezebroeck een voorzet van Moreels over. Tamines liet zich niet
onbetuigd en Pruyt kon ternauwernood een voorzet van Descontus in corner werken.
Onmiddellijk daarna bediende Yildiz Noël maar diens schot ging over doel. Het bleef een
aangenaam kijkstuk. Op het halfuur belandde de bal na een rush van Coppens op het hoofd
van Deweer, Dell’Erba redde knap. Na een aanval via Pruyt en Guillemaere schoot Coppens
naast. Met nog een goeie vijf minuten te spelen lanceerde Salles Roman Moreno, Browaeys
dook onvervaard in de voeten en wat later had aan de overzijde Dell’Erba het laatste woord na
een poging van T’Jampens. Ook in de tweede helft kwam het er voor de thuisploeg op aan om
“het gevaar Salles” te neutraliseren. De Waalse draaischijf was veel aan de bal maar werd op
vakkundige wijze afgestopt. Roman Moreno speelde Mouton aan maar Coppens kon het schot
afblokken. Na goed een uur spelen kwam de thuisploeg dicht bij de openingstreffer. Deweer
kreeg de bal van Praet, hij kapte zijn tegenstander uit en trapte de bal met een mooie boog
richting kruising maar opnieuw redde de bezoekende doelman knap. Bij Olsa kwam Kasuku
in voor Guillemaere. Met nog een klein kwartier te spelen ging Coppens door het centrum. Hij
wou de bal tussendoor steken maar mistte volledig zijn controle, via een Waals been viel de
bal voor de voeten van T’Jampens die deze terug naar Coppens speelde en deze keer was het
kanon beter afgesteld en ging de bal tegen de netten. 1-0 na 77’. Mathys kwam in voor de
lichtgeblesseerde Haezebroeck. Vijf minuten voor affluiten viel de verlossende tweede treffer.
Kasuku rolde op schitterende wijze de linkerflank op en stak de bal door naar Praet die in de
korte hoek binnenschoot. 2-0 na 85’. Zo eindige de wedstrijd met feest voor Olsa en droefenis
voor Tamines. Komend weekend trekt Olsa naar Ieper.
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