SVV Damme – KVK Ninove : 1-1

28-02-2016

Het terrein van Damme was voetbal onwaardig, een echt patattenveld. Waarschijnlijk een
bewuste keuze om de tegenstander het voetbal te beletten want de oefenvelden waren wel
gebold en lagen er wel goed bij. Daarbij nog een portie wind en men kon het combinatiespel
vergeten.
Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en het was wachten tot de 8 ste minuut
alvorens onze mannen de neus aan het venster staken met een zwak schot van Yannick. Het
grootste gevaar kwam van de thuisploeg toen De Jonckheere een bal rechtstreeks op de slof nam,
maar recht in de handen van Kasper. Een vermeend handspel van een thuisspeler in de backlijn
werd niet gefloten door de scheids. In de daarop volgende actie kwam de bal bij Davy maar zijn
poging werd op de lijn gekeerd (21’). Veel middenveldspel bracht nog weinig doelgevaar teweeg
en het was wachten tot de 35ste minuut alvorens KVK een eerste corner kon versieren. Net voor
het ingaan van de rust nam Junior enig mooi een bal uit de lucht maar zijn schot suisde hoog over
het doel. Zo gingen we rusten met een brilscore.

Yarich kwam Bram vervangen bij de start van de tweede helft. Net hernomen kon Glenn een
vrijschop van Yves in doel werken en we stonden op 0-1 (46’). Dit gaf onze jongens wat meer
vertrouwen en ze gingen zowaar beter combineren. Yannick probeerde het dan met een
afstandsschot, maar ver naast. Op het uur werd een mooie combinatie van Damme afgerond met
een mooie schuiver in de hoek van Van Hee en de bordjes wezen 1-1 (60’). De meningen waren
uiteenlopend maar er zou een geurtje van buitenspel aan voorafgegaan zijn. Glenn pakte nog zijn
derde gele kaart en moet aan de kant blijven op Ingelmunster. Jelle kwam Yannick nog vervangen
om wat meer via de flanken proberen te dreigen maar de score wijzigde niet meer.
Na de wedstrijd kreeg ook Yves nog een geel karton voor de neus geduwd voor protest.
Eindstand : 1-1.
Al bij al dropen de meegereisde supporters ontgoocheld af. Het enige lichtpunt was het gewonnen
punt. De motor blijft sputteren maar wie weet kunnen we volgende week geen revanche nemen
tegen Ingelmunster (nu zonder Staelens).
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