
 

8/8/2021 Bekermatch KSVOOSTKAMP- Eendracht Aalst 

 

KSVO pas geklopt door Eendracht Aalst na strafschoppen (2-2 en 4-5) 

 

Het bekerparcours van SV Oostkamp is zondag gestopt nadat het tegen tweede nationaler 

Eendracht Aalst 2-2 gelijk gespeelde maar in de strafschoppenreeks na twaalf elfmeters het 

onderspit moest delven met 4-5. 

Vorig seizoen speelde SVO ook tegen dezelfde Ajuinen in de Croky Cup maar ging toen onderuit 

met 3-5 nadat het kort na rust zelfs op een 0-5 achterstand keek en nog sterk eindigde. Ook nu 

was er een flinke aanhang meegereisd met de zwartwitten, was er politie aanwezig en een aparte 

ingang voor de bezoekende supporters, maar alles bleef rustig. 

Er was nauwelijks klasseverschil te zien in de eerste helft. Geen schroom bij de roodwitten van 

Kurt Delaere, Aalst was in het eerste halfuur iets dreigender, met één echt goeie kans. De diepe 

spits, Ibahima Mbaye, kopte na 25 de eerste en enige kans voor rust voor de bezoekers nipt over.   

Na een dik half uur de eerste kans voor SVO, maar Vanhaeren kon na een geharrewar niet 

besluiten. Twee minuten voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Een mooie voorzet vanop 

links van Jules Vanhaecke en Phil Canoot duwde de bal al glijdend over de lijn (1-0). 

Die bonus werd ei zo na verdubbeld drie minuten na de pauze. Olivier Vermander joeg een goeie 

voorzet in de zestien over. Dat brak SVO even later zuur op. Op een voorzet vanop links 

devieerde Van Den Eynde slim binnen (1-1) en amper twee minuten later kopte Mbaye een 

hoekschop binnen aan de eerste paal (1-2). De eerste twintig minuten na de pauze waren de 

bezoekers duidelijk beter en gevaarlijker, vooral op vrije trappen en hoekschoppen. Cobos kwam 

dicht bij de 1-3 en De Coninck kegelde op de buitenkant van de paal. En toen Mbaye alleen 

doorging miste hij kracht in zijn schot om Iket te kloppen. Het laatste kwartier was volledig voor 

de roodwitten. Canoot werd vrijgespeeld, maar de benen van doelman Lentz voorkwamen de 2-

2. En toen Vanhaeren drie minuten voor tijd een hoekschop binnentrapte werd de gelijkmaker 

afgekeurd voor voorafgaand handspel. De gelijkmaker kwam er toch in de slotminuut. Vrije trap 

Canoot en linksback Diego Bragard buffelde de bal binnen met het hoofd (2-2). Meteen 

strafschoppen volgens het gewijzigde reglement. Aalst begon en maakte zijn eerste twee 

elfmeters af, maar dat deden ook Decloedt en Willem. Toen Fabris miste leefde de hoop bij 

roodwit op, zeker toen Vanhaecke de nabeurt omzette.  Na de 3-3 miste echter ook invaller 

Declan De Waele.  De laatste elfmeters van Mbaye (A) en Phil Canoot (SVO) gingen binnen en 

dus kwamen er extra strafschoppen. De 4-5 ging binnen, doelman Lentz redde schitterend de 

elfmeter van Jari Timmerman en Aalst meteen gekwalificeerd. 

SVO mag toch trots zijn op zijn bekerparcours. Nooit weggespeeld door een ambitieus team dat 

een reeks hoger speelde en geveld in de loterij die strafschoppen toch kon zijn.   

SVO speelde met :Iket; Lenihan (75'Benoot), Willem, Vanneste, Bragard; Vermander 

(63'Timmerman), Decloedt, Vanhaeren, Lannoo (63'De Waele); Canoot, Vanhaecke. 

(Niet gespeeld : Leys, Claeys, Van Hooreweghe). 
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