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Svelta Melsele 3-0 K.F.C. Merelbeke
Merelbeekse
scoremachine wil
niet aanslaan…
In tegenstelling tot het
beloften-elftal, dat wel
vlotjes de weg naar de
netten blijkt te vinden (12
doelpunten in twee
wedstrijden), wil de
scoremachine van het
eerste elftal maar niet
aanslaan, want ook na
180 minuten
competitievoetbal blijft de
Merelbeekse
aanvalsbron poerdroog
staan en is men er het
spoor naar de doelmond
nog steeds volledig
bijster. Kansen waren er
nochtans al in overvloed
en na de eerste wedstrijd
thuis tegen Grimbergen
konden we ons,
niettegenstaande een
reeks 100% kansen,
troosten met een
puntendeling, maar
tegen een snedigere en
agressievere
promovendus Melsele
startte Merelbeke veel te
lamlendig aan de
wedstrijd en werd het al
vlug op achterstand
gezet toen Van Osselaer
al in de zesde minuut
een vrijgeleide kreeg

en de bal netjes naast
de ver uitgekomen De
Volder schoof (1-0 ‘6)

Het Merelbeekse elftal dat aan de wedstrijd startte tegen Svelta
Melsele… Kapitein Karel De Smet zou al vlug de strijd moeten
staken wegens een spierblessure…

Merelbeke haalde niet het niveau van de eerste
wedstrijd tegen Grimbergen en kwam al vlug op
achterstand tegen een veel snediger startend
Melsele. De thuisploeg had ook wel Dame Fortuna
aan de zijde ….

M

erelbeke

was

ineens

wakker geschud en het reageerde
gevat met een splijtende aanval
toen Zwart de straat werd
ingestuurd, maar oog in oog met
doelman Van Den Wildenberg
schoof hij het leer langs de
verkeerde kant van het doelhout.
Enig gemor weerklonk, maar

enkele ogenblikken later kon de
Merelbeekse aanhang wederom
recht veren toen De wulf uit de
vlucht een afvallende bal op de
slof nam, maar jammer genoeg
spatte de loeier én de doelhoop
uiteen op de Melseelse kruising.
Ook bij Melsele was het niet al
goud wat blonk, want op het half
uur besloten ook zij een
reuzenkans naast een wijd
gapende doelmond.

Merelbeke kon toch nog dreigen
voor de rust toen Smolders kon
uithalen, nadat Zwart zich
verslikte in een overstapje, maar
ook nu zat het niet mee, want de
bal werd op de lijn gekeerd. Dan
maar de rust in met de hoop op
beterschap, maar deze hoop werd
na de pauze als snel ijdel als Didi
vanop ruim veertig meter onze
doelman De Volder te grazen nam
met een lobbal die als een
telegeleid projectiel netjes in de
kruising zeilde (2-0 ’52). Met de
moed der wanhoop probeerde

Schelstraete het nog van op
afstand en De Wulf besloot een
scrimmage na hoekschop op
doelman Van Den Wildenberg,
maar toen Da Cunha een
flankvoorzet aan de eerste paal zo
maar mocht binnen tikken (3-0
’78), was Merelbeke er helemaal
aan voor de moeite. “Povertjes” is
het meest positieve woord dat
goed het resultaat van de huidige
Merelbeekse
aanvalslinie
omschrijft. Voetballen in de
combinatie doen we meer dan
goed en het is zeer duidelijk dat

Merelbeke
aan
voetballend
vermogen op het middenveld
gewonnen heeft. Als nu ook nog
de scoremachine wil aanslaan,
dan staat ons nog een mooi
vervolg van de competitie te
wachten…
Komende Zondag krijgt KFC
Merelbeke
thuis
al
een
eerstvolgende herkansing tegen
de bezoekers uit Wervik.

