
Sterke Steenbakkers bekeren terecht verder
 

Jason Adesanya (l.) scoorde de 1-0
voor Rupel Boom.
Foto Mpics

Rupel Boom kwalificeerde zich
zaterdag volkomen terecht voor de
volgende ronde van de beker. De
Steenbakkers lagen op geen
moment onder tegen het één reeks
hoger spelende Virton.

RUPEL BOOM VIRTON

1-1(5-4)

De Waalse club was vorig seizoen
nog derde in de hoogste
amateurklasse, maar van een
klasseverschil was er zaterdag
geen sprake. Met zwierig
combinatievoetbal zette een sterke
thuisploeg zijn voet naast Virton en
bewees het ook een reeks hoger
mee te kunnen. Trainer
Spaenhoven koos voor een 3-5-2
met hoge flanken. Voor rust waren
de verdedigers baas over de
aanvallers en viel er amper
doelgevaar te noteren. Lodders en
Hens werden na geharrewar in de
Waalse zestien in extremis
afgeblokt en aan de overzijde was
er een alerte Snyders nodig om
Arenate van de 0-1 te houden.
Meteen na de pauze klom Rupel
Boom op voorsprong. Spaenhoven
zorgde voor het voorbereidend
werk met een fraaie voorzet en
Adesanya frommelde aan de
tweede paal binnen. Meteen
daarna hield Snyders Njo-Lea van
de gelijkmaker. Laureys troefde op
snelheid zijn bewaker af en zag zijn
harde schuiver door Dupire gestuit
worden. Intussen viel de regen met
bakken uit de lucht, maar dat
drukte het niveau niet. Lazaar glipte

door de buitenspelval en kon met
een afgemeten lob de bordjes in
evenwicht hangen. Rupel Boom
claimde een strafschop toen
Laureys net iets sneller op de bal
leek dan doelman Dupire. Mertens
kreeg de laatste kans , maar kopte
centimeters naast. Strafschoppen
dienden over winst en verlies te
beslissen. Doelman Snyders kon
de eerste elfmeter meteen pakken
en daarna miste niemand meer.
Rupel Boom gaat zo verdiend een
ronde verder.

Rupel Boom: Snyders, Van Den
Driessche, De Paepe, Kerstenne,
Lodders, Spaenhoven, Mertens,
Hens(77' Put), Meseure, Laureys,
Adesanya.

Virton: Dupire, Goulard, Arenate,
Njo-Lea(85' Devresse), Lazaar,
Chardome, Gomes(61' Muratovic),
Vaccaro, Diakhaby, Schmit(79'
Prudhomme), Bru.

Doelpunten: 46' Adesanya (1-0),
82' Lazaar (1-1).

Geel: Van Den Driessche, Hens,
Meseure, Diakhaby. (NPK)
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