KVK Ninove – Sparta Ursel

6-0

25 / 1 / 14

=========================================================================================
VK recupereert Yves en staat compleet voor de match die bij winst de 2e periodetitel oplevert. De bezoekers missen
DeClercq en De Muynck . Na de gemiste kans op Kruibeke is het voor VK vanavond erop op eronder .
Bij de aftrap geven de weergoden al een blijk van hun intenties voor vanavond. Zo goed als letterlijk bij het eerste
fluitsignaal gaan de hemelsluizen open. De match zelf zal nooit een wedstrijd zijn. Dit Ursel is meer dan één maat te
licht voor een ontketend VK. Gedurende de gehele wedstrijd zullen zij geen enkele echte kans bij elkaar voetballen.
Het enige werk voor Christophe deze avond bestaat uit wat plukwerk, opraapwerk en een paar keer een
doorsteekbal onschadelijk maken. Voor de rest is het éénrichtingsvoetbal. Reeds na een dikke 10 min komt VK op
voorsprong wanneer Kevin een vrijschop éénvoudig in doel verlengt (1-0). Het bezoekende middenveld is niet in
staat om de bal in eigen rangen te houden en dus staat Ursel constant onder druk. Gunter en Davy missen open
kansen. Rond de 20e min rolt Lino de linkerflank op, zet voor en Gunter kan tussen 3 (!) man de 2-0 op het bord
koppen. Bij Ursel loopt de frustratie nu al hoog op wat zich uit bij enkele fameuze tackles. Bij één ervan wordt
Gunter zwaar onderuit getrapt. De scheids geeft hier geen geel voor waarop Gunter voor protest zelf geel krijgt (en
zo de match op Petegem mist). Vlak voor rust kan Youcef mooi samenspel van David en Gunter afronden en zo staat
het bij de koffie 3-0, wat gezien het aantal open doelkansen niet eens overdreven is.
Bij aanvang van de 2e helft besluiten de weergoden zich serieus met het geheel te moeien. De spelers zijn nauwelijks
uit de tunnel wanneer een echt onweer losbarst. De hagelbuien zijn zo intens dat scheidsrechter Stevens wijselijk de
wedstrijd even stillegt. De enige vraag die men zich kan stellen is waarom hij dit juist doet als Gunter alleen op doel
afstormt. Na enkele minuten wordt de wedstrijd hervat. Het spelbeeld verandert echter niet, integendeel. Met een
enig mooie vlam vanop 25 meter knalt Lino de 4-0 op het bord. Daarna een felle lichtflits die de gehele hemel
verlicht. Is de bliksem nu op een lichtmast zelf ingeslagen of niet, feit is dat enkel de kaarsen op de kandelaars aan de
tafels van de 100 “socio-eters“ nog licht geven. Na enige tijd starten de lampen terug op en na een onderbreking
van 22 min wordt de “wedstrijd“ hervat. Kort daarop kan Davy na alweer een mooi uitgespeelde aanval de 5-0
scoren. De hoofdzaak van de geslagen bezoekers wordt het beperken van de afstraffing. Ook dat lukt niet want
Gunter kopt met een harde kopbal onderkant deklat de 6-0 binnen. Net wanneer iedereen denkt dat score nog
hoger gaat oplopen valt onder een striemende regen het licht alweer uit. Dit soort terreinverlichting doe je natuurlijk
niet aan en uit als een nachtlampje .
Na 8 minuten brandt het licht nog steeds niet en besluit de scheids om de match af te fluiten. Wat volgt is het
dieptepunt van het seizoen. In plaats van naar zichzelf te kijken en zich te beraden over de ondermaatse prestatie, 1e
provinciale totaal onwaardig, vinden de spelers en entourage van Ursel het nodig om de VK spelers uit te lachen en
te provoceren. De woorden bescheidenheid, respect en sportiviteit kent deze Urselse bende duidelijk niet.
Uitspraak zal nu volgen voor de “groene tafel”. Het is te hopen dat men hierbij in Gent met alle factoren rekening
houdt.Voor de panne ligt de oorzaak overduidelijk niet bij VK. De wedstrijd zelf zou sowieso een afgetekende
overwinning worden. Het risico bestaat echter dat Petegem, nadat het eerst al 2 punten cadeau kreeg na het
voorval in Zelzate (match stilgelegd bij 4-4 in de 90 min en daarna omgezet in 0-5) ook hier nogmaals 3 punten extra
voorsprong op VK cadeau krijgt . Dit maakt dan 5 punten in totaal voor de groene tafel . …
Ninove: Callebaut; Bellon, Vandenbranden, De Wannemaeker (65’ Jemme De Crick), De Vos; Kazi, Hellinckx (58’ Van
Belle), Geeroms, Standaert; Uyttenhove, Thiebaut (76’ Huvet)
Ursel: De Paepe; Rogge, Christiaens, Schatteman (65’ Minnebo), Adriaensens (70’ Huyghe), Maenhout, Beirnaert, De
Wilde, Mbala, De Jaeger (65’ Vandeguchte), Van De WegeGELE KAARTEN: 25’ Thiebaut, 30’ Vandewege, 37’
Maenhout
Doelpunten: 10’ De Wannemaeker 1-0, 28’ Thiebaut 2-0, 36’ Kazi 3-0, 54 ’ Uyttenhove 4-0, 57’ Standaert 5-0, 80’
Thiebaut 6-0

