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Verjongd Sporting geeft voorsprong uit handen na rust

Webmaster, maandag 07 augustus 2017 - 16:18:01

Piet Dirix wordt op de huid gezeten door thuisspeler Arne Verhoeven. (© foto Jeroen Goolaerts) Extra foto's kan u hier bekijken !
HO Wolvertem Merchtem 2 Sporting Kampenhout 1
Geel-blauw gaf in deze leerrijke oefenwedstrijd, waarin heel wat jongeren aan de bak kwamen, een 0-1 voorsprong uit handen. De
thuisploeg ging gretig van start en was gevaarlijk via Laerenbergh en Baudewijns. Voor Sporting besloot Badr El Yassini over doel. Op
het halfuur zette Badr El Yassini na een ingooi van Arno Claes de bal voor doel waar Lionel Segers in een geharrewar scoorde (0-1).
De partij verliep vrij evenwichtig en na de rust drukte Kampenhout even door. Piet Dirix schoot naast doel en Ado Bushiri strandde op
de thuisdoelman. Met een vrijschop in de winkelhaak zorgde Laerenbergh halfweg de tweede helft voor de gelijkmaker (1-1). Daarna
wisselde trainer Jo Claes liefst zes spelers tegelijk en stond er een ultrajong Sporting tussen de lijnen in het slotkwartier. Bij de
thuisploeg kreeg Verhoeven z n tweede gele kaart maar toch scoorde Wolvertem Merchtem nog. Invaller Asselberghs verraste
kort voor affluiten doelman Robby Billast in de korte hoek (2-1).
Bij Sporting bleven vanmiddag liefst vijf titularissen aan de kant. Christophe Tack (adductoren), Jente Van Ongeval (vakantie), Kwinten
Van Den Broeck (knie), Dieter Van Den Broeck (vakantie) en William Acke (conditionele achterstand) ontbraken. Ook laatste
nieuwkomer Kylian Yrnard komt pas later in actie. (JG)

Sporting Kampenhout: Billast, Claes (62 Vandezande), Desmet, Lemmens, Chaabi (78 Verbauwhede), Quintana (78
Vertommen), Segers (78 Bah), El Yassini (78 Peeters), Lusadusu (78 Debacker), Dirix (62 Thierno), Bushiri
(78 Imbrechts).

Doelpunten: 29 Segers (0-1), 67 Laerenbergh (1-1), 85 Asselberghs (2-1).
Gele kaarten: Verhoeven, Rivera, Lusadusu, Segers.
Rode kaart: 83 Verhoeven (tweemaal geel).
Wedstrijdleiding: Sören Beerens bijgestaan door Maxime Borremans en Eric Struyf.

