SV Voorde – KVK : 0-0

30-11-2014

Was het de eerste koude, het voetbal of het veldrijden op de tv? De publieke belangstelling voor
deze toch wel belangrijke burenderby was zeker niet overweldigend.
Onze coach moest door de kwetsuren van Junior, Yves en Mike Devos en de schorsingen van Mike
Slagmulder en Youcef opnieuw puzzelen om tot een degelijk elftal te komen. Gelukkig kon hij
opnieuw rekenen op Kevin die zijn vertrouwde plaats naast Glenn innam. De youngsters Joren en
Jeroen werden als flankverdedigers uitgespeeld. Na een eerste studieronde was de eerste
mogelijkheid toch voor ons toen Lino een voorzet van Ridwane nipt overschoot (8’).
Wat later was het opnieuw Lino die een voorzet van David over doel kopte (10’) en kwam de
thuisdoelman gepast tussen op een mooi schot van Davy (15’). De thuisploeg kon hier alleen een
schot van De Landtsheer tegenover stellen (12’). Na een vrije trap en het daaropvolgend
geharrewar kon Kevin de bal nipt ontzetten (21’). Na een mooie dieptepas van Jarich kwam
Ridwane voor de doelman maar zijn schot ging naast de verste paal buiten (31’). Toen na een
mooie individuele aktie Ridwane opnieuw alleen voor de doelman kwam, was het deze laatste die
met een beenveeg kon redden (33’). Rust 0-0.
Kort na de rust was het de voor Yassine ingevallen Jendi die de bal afsnoepte van Marchand maar
ook hij plaatste zijn schot naast de paal (48’). Toen Ridwane, de gevaarlijkste speler op het veld,
nogmaals zijn bewaker uitschakelde kon de thuisdoelman diens voorzet nipt onderscheppen voor
de vrijstaande Lino. De partij verwaterde en beide ploegen leken tevreden met 1 punt tot Coppens
door de buitenspelval glipte, Kasper omspeelde maar uiteindelijk stuitte op de teruggekeerde
Kevin (67’). Toen David dan toch kon scoren na een doorgekopte bal van Jendi werd het doelpunt
afgekeurd wegens buitenspel (80’).
Zo eindigde een sportieve derby (zonder gele kaarten) op een voor beide ploegen billijk gelijkspel.
Vervangingen: Jendi voor Yassine, Daan voor Lino en Jelle voor Davy.
Volgende week de laatste wedstrijd van de heenronde tegen TK Meldert.
WiCo

