
MATCHVERSLAG   AFC TUBIZE  -  GREUNSJOTTERS VOSSEM 

Onderweg naar Tubize was de sfeer op de bus een gezonde mix van enerzijds de spanning voor deze 

wedstrijd met anderzijds de overtuiging om er een leuke wedstrijd van te maken. 

 

Tijdens de opwarming bekeken de supporters nog snel even de sterkte van onze tegenstander en 

werden ook de nodige voorbereidingen getroffen om onze kelen voldoende gesmeerd te houden om 

“onze” Greunsjotters luidkeels aan te moedigen. Ondertussen verbroederden ook de “harde kernen” 

van beide supportsgroepen door sjaals uit te wisselen. 
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Na de opwarming begon het serieuze werk en al snel bleek dat we hier niet gingen naar huis gespeeld 

worden. Waar we misschien vreesden voor een bliksemstart van Tubize, bleek al snel dat we door een 

goede organisatie gelijke trend konden houden met onze tegenstander die het moeilijk had om onze 

verdediging uit verband te spelen en kansen te creëren die naam waardig. Hier en daar waren hiervoor 

nog correcties nodig die door onze coach werden aangebracht. 

   

   

Na een twingtigtal minuten werd onze spits Jurgen weggestuurd en kon hij enkel foutief afgestopt 

worden. Waar iedereen een rode kaart verwachtte voor de tegenstander, bleef het echter bij geel. En 

enige frustratie bij de supporters want wie weet wat had kunnen gebeuren indien onze tegenstander 

met tien verder moest? 

  

Bij een van de volgende aanvallen slaagde Tubize er uitzonderlijk toch in onze verdediging te 

verschalken en stond de 1 – 0 op het bord. Hierdoor lieten we ons echter niet ontmoedigen en bleven 

we strijden voor elke bal en werd de rust ingegaan met de kleinst mogelijke achterstand. 
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Na de rust zagen we hetzelfde beeld van de eerste helft met een zeer goed georganiseerd Vossem dat 

weinig tot geen kansen weggaf maar toch op een 2- 0 achterstand werd geplaatst door een mooi 

afstandsschot.  

  

 

De conclusie van deze wedstrijd is dat dit een mooie afsluiter is van een geslaagd parcours in de Beker 

van Belgie. Dat vindt onze technische staf ook vermoed ik  

 

Proficiat mannen met deze prestatie. 

 


