
SK Nossegem - KFC Eppegem 0 - 0 
SK Nossegem blijft onverdiend op 0-0 steken tegen leider Eppegem. De 
heenwedstrijd indachtig, waar onze jongens in hun verslag werden beschreven 
als 'pipo' en 'tien blauwe negertjes', kwam de gedoodverfde titelkandidaat 
Eppegem heel bleekjes voor de dag, en mag het doelman De Doncker heel 
dankbaar zijn dat ze een punt uit de brand slepen. 
De wedstrijd werd op gang getrapt door Open VLD volksvertegenwoordiger Luc 
Van Biesen die de wedstrijdbal schonk aan SK Nossegem. 
Nossegem is in het begin een beetje te veel onder de indruk van Eppegem en 
voetbalt heel onzeker, alhoewel het eerste echte gevaar van Nossegem komt, 
maar het schot van Glen Vissenaekens gaat naast. 
Een minuutje later belandt een gekraakt schot tot bij Van Hamme, maar deze 
laatste is te verrast en doelman Verduystert komt gepast tussen. 
Rond het kwartier krijgt Dimitri Buekenhout veel vrijheid en kan van op 20 meter 
op doel trappen, maar doelman De Doncker is attent en duwt in hoekschop. Tien 
minuten later zet Arne Van Lombeek 2 man in de wind en kan vanop rechts Glen 
Vissenaekens bereiken die in de draai op doel trapt, maar de bal gaat naast. 
Eppegem kan hier, behalve een paar lange ballen en slechte passes, niet veel 
tegenover zetten. De laatste kans is voor SK Nossegem. Net voor affluiten van 
de eerste helft wordt een vrijschop van Sam Vanmechelen door Tom Deliens op 
doel gekopt, maar doelman De Doncker stopt mooi met een zweefduik.  
 
De tweede helft begint met een misverstand Vissenaekens - Jacobs, waardoor 
Ickmans vrij voor doelman Verduystert verschijnt, maar onze doelman gaat in de 
voeten en redt. De volgende tien minuten gebeurt er niet veel maar in de 70' is 
het weer doelman De Doncker die redding moet brengen. Een vrijschop van 
Wietse Jacobs, vanop 25 meter, wordt door de doelman mooi uit de winkelhaak 
gebokst. De spelers van Eppegem raken gefrustreerd door de beslissingen van 
de scheidsrechter, al had deze laatste wel een strafschop kunnen fluiten nadat 
Stijn Guldemont zijn tegenstrever tegen de grond werkte. Aan de overkant wordt 
een vrijschop van Wietse Jacobs met het hoofd gedevieerd door de ingevallen 
Jimmy Joostens, maar weer is De Doncker paraat. 
In de laatste vijf minuten wordt een voorzet van Wouter De Schepper door 
Olivier Vandenplas op doel getrapt maar doelman De Doncker is niet te kloppen. 
Wouter De Schepper krijgt ook nog een unieke kans maar talmt iets te lang en 
weg kans. 
 
Nossegem kwam goed voor de dag en verdiende meer. Volgende week wacht 
Hofstade ons op, maar eerst nog lekker genieten op het Steakfestijn van 27 en 
28/03.	  


