De 2de verplaatsing van dit seizoen was naar onze vrienden van Berendrecht. Vorig jaar mochten de
beren nog een oververdiend kampioenstitel vieren in 4de en afgelopen woensdag, na de voor iedereen
onverwachte trainingswissel op speeldag 1, ook hun 1ste overwinning tegen Borsbeek onze volgende
tegenstrever. Ieder jaar zijn ze een vaste klant voor onze 1ste ploeg in de voorbereidingsfase maar nu
ging het uiteraard om de knikkers. Ook met de jeugd spelen de ploegen in de voorbereidingsfase tegen
elkaar en ook op de resp. restaurantdagen zijn we vaste klanten van elkaar. Om maar te zeggen dat de
benaming vrienden hier echt op zijn plaats is.

In de oefenwedstrijd van enkele weken hadden we redelijk gemakkelijk afstand genomen maar de
Beren bewezen vanaf minuut 1 dat een oefenwedstrijd en een competitiewedstrijd 2 totaal
verschillende zaken zijn. We hadden het dan ook verdraaid lastig in de openingsfase tegen een goed
voetballende ploeg die vrank en vrij en zijn kans ging. De 1ste dreiging kwam dan ook van de gastploeg,
maar net als in de vorige wedstrijden was onze 1ste kans meteen bingo toen Ferre na een aarzeling in
de verdediging de bal kon binnen frommelen. Lang konden we niet genieten van die voorsprong want
enkele minuten later ging de bal na hands op de stip en de verdiende gelijkmaker was een feit. De
partij bleef vlotjes op en neer gaan en Joren kon ons nog voor de rust terug op voorsprong brengen na
een heerlijk lob op een al even heerlijke dieptepas van Niels. We gingen dus rusten met een ietwat
gevleide 1 – 2 voorsprong.

Maar in het begin van de 2de helft werd het al snel duidelijk dat we een bijkomend doelpuntje goed
zouden kunnen gaan gebruiken en toen een goed doorzettende Jens een volgende aarzeling in de
verdediging kon afstraffen leek alles nog vroeg in de 2de helft in een definitieve plooi te vallen. Daar
dacht onze tegenstrever evenwel anders over want minuten later konden ze na wel heel slap
verdedigen van de onzen de aansluitingstreffer netten. Andermaal leek minuten later de wedstrijd
weer gespeeld toen Pascal een heerlijke rush kon afwerken. Toch kregen we in blessuretijd terug de
aansluitingstreffer tegen toen op hoekschop de ingekomen bijkomende spits volledig vrijstaand kon
scoren. Het was dus nog even bibberen en beven maar hielden stand.

Al bij al een heel moeizame overwinning en in de toekomst het vel van jawel de beer niet verkopen
voor hij geschoten is. We moeten beter leren een wedstrijd uit te spelen als we op een ogenschijnlijk
geruststellende voorsprong staan. Met nu 2 thuiswedstrijden voor de ploeg te beginnen met de
wedstrijd nu zondag tegen Borsbeek hebben we een uitstekende kans om ons stevig bovenaan in de
rangschikking te nestelen.
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