Zelzate - KVK : 3-2

22-03-2015

KVK geeft 0-2 voorsprong weg.
De VK moest het doen zonder M’Barki en Junior Van Damme startte op de bank. Zelzate moest zijn
goalgetter Van Sprundel missen (geschorst).
De wedstrijd was pas afgetrapt en Kasper mocht reeds alles uit de kast halen om een schot van
Jacobs te pareren. Onze mannen waren verwittigd en Zelzate wou ons onmiddellijk bij de keel
grijpen, zoveel was duidelijk. Het eerste kwartier liepen we zowat achter de feiten aan en was
Zelzate de betere. Onze jongens beseften dan toch dat ze moesten reageren, wat ook gebeurde.
Een corner van David werd door Davy fraai op doel getrapt met een eerste redding van de
thuisportier. De hoekschop die hierop volgde (David) werd door Glenn mooi binnengekopt en de
VK op 0-1 (15’). Zelzate reageerde onmiddellijk en Kasper kon terug plat. Intussen had Zelzate niet
nagelaten om enkele geniepige fouten te begaan (idem als in de heenwedstrijd) waar de scheids
dan eindelijk toch geel voor trok. Intussen kon KVK zich optrekken aan de voorsprong en werden
we de betere ploeg. Enkele mooie aanvallen kenden geen succes. Een vrijschop van op links,
getrapt door Yves, werd door Glenn in doel gewerkt en de VK zat op rozen, 0-2 (38’). Een loeier
van Yassine werd nog gepakt door de thuisdoelman en we konden gaan rusten met een
geruststellende voorsprong.
De 2de helft was pas afgetrapt en Yarich had een mooi schot in de voeten, echter zonder resultaat.
De hierop volgende actie van Zelzate, gevolgd door balverlies op links van ons, werd afgestraft
door de vrijstaande Mertens, 1-2 na 47’. De VK liet niet begaan en zowel Yarich als David zetten de
thuisportier aan het werk. Zowat een identieke situatie als bij de 1-2 leidde de gelijkmaker in. Het
was diezelfde Mertens, die geheel vrijstaand de 2-2 op het bord kon zetten in minuut 56. Alain
reageerde onmiddellijk en verving Mike door Joren. Enkele minuten later kwam Jelle in de plaats
van Yassine. De reactie van de VK mocht er zijn met een mooie doorsteekpas van Lino op Davy en
een sublieme redding van de doelman. Joren kreeg ondertussen zijn derde gele kaart onder de
neus geduwd. Wat er toen gebeurde tartte alle verbeelding. De scheids besloot om een aanval van
de VK abrupt af te breken omdat een thuisspeler in de backlijn op de grond lag. Zowat iedereen
van Groen-Zwart, spelers, bank en supporters dik ontevreden, en terecht. Onze gasten waren
blijkbaar nog niet bekomen van de sportief teruggegeven bal want er werd onnodig balverlies
geleden op rechts en waar voor gevreesd werd gebeurde, de alomtegenwoordige Mertens nette
zijn 3de van de partij, 3-2 na 67’.
Kevin werd nu opgeofferd voor Junior en onze gasten probeerden alsnog de bakens te verzetten.
David pakte nog een terechte gele kaart en een kopstoot van Junior net naast was het laatste
wapenfeit. Bij de VK droop iedereen gefrustreerd en ontgoocheld af.
Zelzate doet weer mee voor de eindstrijd die nog bikkelhard dreigt te worden.
TC

