Alexander Elaut in een
glansrol!
KFC Merelbeke heeft zĳn start in tweede amateurklasse niet
gemist, want als één van de nieuwkomers in de reeks, won het
de eerste competitiewedstrĳd met 2-0 tegen KSV Temse. De
bezoekers waren nochtans niet naar De Pinte afgezakt om er
een gezondheidswandeling van te maken want vanaf het
eerste fluitsignaal toonden ze al meteen hun aanvallende
intenties. Omdat de bezoekende trainer Yves Van Der Straeten
uitpakte met een verrassende 4-4-2, hadden de
Merelbekenaars even tĳd nodig om bĳ te sturen, maar eens op
dreef trok Merelbeke het laken volledig naar zich toe.

Het

was Temse dat via Al-Balahi
een eerste maal dreigde, maar een
attente Seynaeve kon de lont uit
het kruitvat halen met een knappe
tussenkomst. Even later probeerde
Da Cunha het van ver, maar het
leer zeilde ongevaarlĳk een
metertje over de dwarsbalk. Het
was dribbelkunstenaar Mjahed die
een eerste kans voor Merelbeke
liet optekenen en doelman Espeso
kwam gepast tussen. Temse pakte
uit met een snelle omschakeling en
Kenan trapte het leer een metertje
naast de kruising. Na de rust was
het Merelbeke dat het snelste uit
de startblokken schoot en Van Der
Cruyssen dreigde een eerste maal
toen hĳ een assist van Mjahed te
hoog over mikte. Kevin Elaut
probeerde doelman Espeso te
verrassen met een grondscherend
afstandsschot, maar de Temse
goalie was bĳ de pinken.
Merelbeke toonde nu duidelĳk zĳn
intenties en Temse moest meer en
meer de wedstrĳd ondergaan.
Zwart knikte eerst nog voorlangs
en De Bruycker strandde op de
bezoekende
doelman
na
voorzetten van Mjahed, maar in
minuut 72 van de wedstrĳd kreeg

Merelbeke eindelĳk het verdiende
loon naar werken. Kevin Elaut
stuurde Zwart weg in de rug van de
bezoekende defensie en ditmaal
had Espeso geen verhaal (1-0).
Een vrĳschop voor Temse op een
niet onaardige plaats, net buiten de
grote
rechthoek
bracht
de
voorsprong in gevaar, maar Da
Cunha krulde het leer naast het
doelhout. Het was Alexander Elaut
die zĳn toen al indrukwekkende
partĳ nog meer glans gaf toen hĳ
uitpakte met een fenomenale
dieptepass, waardoor Michiel De
Bruycker alleen op doelman
Espeso kon afstevenen en de
verlossende 2-0 voorsprong netjes
voorbĳ het bezoekende sluittsuk
prikte. Temse bracht wederom
dreiding via een vrĳschop, maar
ook nu mikte Da cunha de bal
naast de kooi. Doelman Tanguy
Segers moest een eerste maal
echt aan de bak en voorkwam zo
een
late
bezoekende
aansluitingstreffer toen hĳ een
dreigend schot van Kenan met een
voetveeg moest afweren. Het
laatste wapenfeit van de bezoekers
was een dribbel van Al Balahi dat
hem door het hart van de

Merelbeekse defensie loodste,
maar de afwerking was van minder
allooi en hĳ besloot zĳn knappe
actie hoog over het Merelbeekse
doel. Coach De Schryver gunde
Kevin Elaut, Alexander Elaut en
Ilias
Mjahed
hun
terechte
applausvervangingen,
en
de
eerste thuiszege kwam niet meer
in gevaar. De eerste driepunter in
tweede amateur werd achteraf dan
ook stevig gevierd met een aantal
ad-fundums
van
ons
in
feeststemming
verkerend
"Meebeeks" team... Lang zal er
evenwel niet nagevierd kunnen
worden, want op maandagavond
verzamelt coach De Schryver al
wederom zĳn troepen voor een
eerste training. Volgende Zaterdag
volgt dan een zware verplaatsing
naar de thuisbasis van Mandel
United (het vroegere Ingelmunster)
in
Izegem.
Verslag Patrick De Vos.
Scoreverloop: '72 1-0 Thomas Zwart assist Kevin Elaut '76 2-0 Michiel De
Bruycker - assist Alexander Elaut.

