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=*ffa die straÍscEtop
gimg hetuanzelf"
Ezaart won het burenduel
in Beekhoek met 1-4. Toch
rnoest doelpuntenmaker
Daniël Scavone toegeven
dat het niet altijd van een
leien dakje liep"

e' "Voor rustuiaren we duidelijk
de betere en we gingen dan oók
met een dikverdiende 0-2 voor-
sprong rusten", zegt scavone"
"Na de pauze wilden lve zo snel
mogelijk de 0-3 op het bord zet-
ten, maar het doelpunt viel aan
de overzijde. Daarna hadden we
het eer kwartier erg moeilijk en
hing de 2-2inde lricht. toên ik
die strafschop wist te benutten,
ging het plots weervanzelf. Dit is
pas mijn eerste doelpuntvan het
seizoen. Het heeft dus lang ge-
duurd, maar ikwil niet absoluut
scoren. Het is belangrijker dar
het team wint, want ik heb het
prima naar mijn zin bij Ezaart."

Bij Beekhoek kwam de neder-
laag erg hard aan, vooral omdat
het na rust een grote mentale
weerbaarheid toonde. "In de

eerste helft was Ezaart wel de betere
ploeg", iegt trainer Wim Wuys uit.
"Wij begonnen te zwak en toonden
te weinig dueikracht. Bovendien
kvramen we op een luliige manier
op achterstand. Tijdens de rust heb
ikbijgesLuurd enna de pauze ginghet
beter. We kwamen verdiend terug tot
7-2, maar Ezaart kon op de counter
opnieuw uitlopen. Misschien heb-
ben we te rreel respect getoond voor
Ezaart of waren de jongens er te ge-
rust in na de recente zes op zes. Deze
nederlaag komt in ieder ge-,'al hard
aan." AtuNELtEs FREDERteKx
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Ezaart toont zich l

erg ïrefzeker
+: e Beekhoek startte rnet êèn,'
poging van Hannes tegen de
lat, maar aan de overzijde had
Hènderickx,meer geluk. f zaart
nam de match nu in handen
en kon nog dreigen via Hende-
rickx. Uiteindelijk werd het net
voor de pauze o-2, toen Nijs
na een geharrewar voor doel
kon seoren. Beekhoek witde,
die achterstand wegwerken
en startte sterk in de tweede
helft. Laenen en Van Ge-
nechten misten, maar Wij-
nants bracht de thuisptoeg te-
rug in de match. Vaqgheel en
Van Genechten lieten de kans
op de gelijkmaker liggen en
daar profiteerde Ezaart van.
Na de rode kaa*voor,LaeRen:
trapteScavonedeetfmetêi'_,,,
binnen. Meynen maakte er in
d€ taatste rninuut noE t^.A,Van'r,''
AF

Aan de aftrap
SCHEIDSRE€HTER: Jeff Ceboers.
EEEKHOEK! Van Lommel, Vandenbergh,
Peeters (84' Ceerinckx), Vangheet, Verwimp (46'
Wijnants), Laenen, Dams, Van Hout, Mertens,
Hannes, Van Cenechten (81' VandepeÍre).
EZAARï: Essers (70'Van Roy), Daems, Baed,
Van Hoof, Scavone, Henderickx,Van Den Broeck
(46' Coossens), Nijs, Mallants (60' Vandeweyer),
Ooms, Meynen.
DOEIPUiITEil: 19' Henderickx o-1,42' Nijs
0-2, 68', Wïnants 1-2, 82', scavone (strafschop)

1-3,90'Meynen 1-4.

GELE KAARTEN: PeeteÍs, Coossens.
RODE KAAnT: 82' Laenen. AÍ


