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Reeds bij aankomst kreeg ondergetekende een wrang gevoel bij het zien van zo een pover terrein.
Het terrein van Adinkerke is 4de nationale onwaardig, zowel qua afmetingen als qua kwaliteit van
de grasmat. Maar goed, dat geldt voor alle ploegen zeker die hier komen proberen te voetballen.
Adinkerke nam van meet af aan het heft in handen en onze mannen waren nog niet bekomen van
de toestand van het veld of een eerste kans voor de thuisploeg vloog voorlangs. Het duurde een
tiental minuten alvorens onze gasten de neus aan het venster staken. Hoekschop KVK, nipt
overgekopt door Kevin. Onze jongens konden amper een degelijke combinatie op de mat toveren
(mede door de kleine afmetingen en slechte staat van het terrein) en een bij wijlen agressief
Adinkerke streed met de middelen die het had. In de 17de minuut belandde een enig mooie
omhaal van een thuisspeler achter Kasper in doel maar de grensrechter had offside gezien. KVK
ontsnapte aan een achterstand. In de 26ste minuut vond Glenn het welletjes en ging hij in zijn
gekende stijl in de aanval, bal aan de voet. Bij het proberen doorschuiven van de hobbelende bal,
gestrekt been vooruit, raakte hij onopzettelijk een thuisspeler. De scheids vond dit manoevre een
rode kaart waard, daar waar geel eerder terecht zou geweest zijn. Met 10 man diende Alain zijn
ploeg even te herschikken maar onze jongens bleven toch proberen er al voetballend uit te
komen. Net voor de rust pakte Kevin nog een geel karton.

Bij de rust voerde Alain 2 wissels door met de inbreng van Jeroen (voor Kevin) en Yannick (voor
Bram). Duidelijk met de bedoeling om vooraan meer gewicht in de schaal te werpen. Adinkerke
voelde zich duidelijk beter in zijn sas dan de onzen en versierde kans na kans maar Kasper toonde
zich een betrouwbaar sluitstuk. Wie niet scoort krijgt het deksel op de neus en op een mooie
doorsteekpas van Yannick duwde Junior zijn 3de van het seizoen binnen 0-1 (62’). De VK zowaar op
voorsprong. Een akkefietje enkele minuten later tussen de home-captain en onze bank leidde tot
de uitsluiting van eerstgenoemde. Zowaar terug 10 tegen 10. Een slechte achteruitspeelbal van
Youcef en het mistasten van onze defensie bood Adinkerke de kans om te scoren en de bordjes
wezen 1-1 (72’).
Zowel KVK (Yannick alleen voor de keeper) als Adinkerke (binnenkant paal) kwamen nog dicht bij
de overwinning.
Een wedstrijd om snel te vergeten.
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