Prachtgoal van Ilias
Mjahed!
Merelbeke maakte zaterdag jongstleden de zware verplaatsing
naar Mandel United. Dat dit geen gezondheidswandeling zou
worden, stond in de sterren geschreven, want deze
tegenstander wordt aanzien als één van de titelfavorieten van
de reeks. Coach Davy De Schryver was benieuwd of zĳn team
ook weerbaarheid zou kunnen tonen tegen een op papier
sterkere tegenstander en broedde op een goed uitgekiend
voetbalplan, dat hem later een puntendeling zou opleveren.
Merelbeke kraakte er in al zĳn voegen, maar plooide niet en dit
resulteerde in een gelĳkspel dat voelde als een overwinning.

Merelbeke pakte het verstandig
aan, zette een laag blok en hield
veel volk achter de bal. Bĳ
Mandel United hadden ze zoals
verwacht overwegend balbezit,
maar aanvankelĳk vond men er
geen antwoord op de goede
Merelbeekse organisatie. Een
messcherpe voorzet van Tamsin
werd door Van Der Cruyssen
ontmĳnd in hoekschop en dit
was het sein dat het voor de
Merelbeekse defensie evenwel
geen
gezondheidswandeling
zou
worden.
Een
grondscherende vrĳschop van
Alexander Elaut, net naast de
kooi, was een eerste wapenfeit
voor Merelbeke, maar toen
nieuwkomer Ilias Mjahed net
buiten de grote rechthoek
uitpakte met een verschroeiend
en
al
even
prachtig
afstandsschot, dat via de
dwarsligger binnen ging, moest
de
plaatselĳke
doelman
Laleman
zich
meteen
gewonnen geven. De 0-1
voorsprong stond op het bord
('28). Met de voorsprong de rust

in, maar bĳ Mandel United
kwamen ze stomend terug uit
de
kleedkamer.
Merelbeke
moest in de loopgraven, want
de thuisploeg pakte uit met een
verschroeiend tempo en heel
veel druk. Beyens trapte een
opgelegde reuzenkans van
Dhondt eerst nog naast, maar
toen Merelbeke een vrĳschop
moest toestaan, net buiten de
grote rechthoek had doelman
Segers geen verhaal tegen de
kunstig getrapte krul van
Tamsin. ('57 1-1). Mandel bleef
de gashendel vol open draaien
en Merelbeke kraakte in zĳn
voegen. Tamsin ontdeed zich op
links van zĳn bewaker Van Der
Cruyssen en aan de achterlĳn
presenteerde hĳ de assist aan
Lorthiois die aan de tweede paal
eenvoudig mocht binnen tikken
('65 2-1). Mandel laste nu een
adempauze in en zo kregen de
Merelbekenaars terug wat meer
ruimte. Dit resulteerde al
meteen in een scoringskans
voor aanvaller Zwart toen
spelverdeler Elaut hem via een

splĳtende combinatie door de
defensie loodste, maar de
plaatselĳke goalie kwam gepast
uit. Merelbeke kwam nu terug
aan voetballen toe. Kevin Elaut
wurmde zichzelf door de afweer,
lokte doelman Laleman uit zĳn
kooi en presenteerde de assist
aan Zwart, die het leer maar al
te graag tegen de plaatselĳke
netten dropte ('83 2-2). Het
talrĳke Mandelse publiek knorde
en morde, maar de gelĳkmaker
was een feit. De thuisploeg
pakte nogmaals uit met een
ultieme
powerplay,
maar
doelman Segers behoedde
Merelbeke voor het verlies, toen
hĳ een kruisraket van Tamsin
kundig uit de kruising ranselde.
Het
eindsignaal
van
scheidsrechter
Vanlommel
klonk al even mooi als
verlossend en Merelbeke had
zĳn
fel
bestreden,
maar
verdiende puntendeling beet.
Scoreverloop: '28 0-1 Ilias Mjahed, '57 1-1
Nicolas Tamsin, '65 2-1 Lilian Lorthiois,
‘83 2-2 Thomas Zwart, .

