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Non-match die het publiek rond de velden wegjaagt 

Deze voetbalmatch werd vooral door niet-voetbalfactoren bepaald en het werd dan ook geen voetbalmatch. De ver-
vangscheids was van Zulte en wij zijn van Gavere: het is best mogelijk dat er twee matchen gespeeld zijn, maar wij 
geven hier onze zo objectief mogelijke versie, zowel van de omstandigheden als van het spel. 

Voorgeschiedenis voor een beter begrip: match in december uitgesteld om reden van vrieskou en gevaarlijk bevroren 
terrein. De scheids kwam toen zeer laat aan om het veld af te keuren en zo hadden de vrij talrijk aanwezige suppor-
ters de reis vergeefs gemaakt. Tijdig verwittigingen (door op tijd te zijn en voldoende vroeg af te keuren)  had simpel 
gekund met de moderne media. 

Voor de uitgestelde match van 11/1 daagde helemaal geen scheids op, helemaal zonder verwittiging. KFC, als be-
zoeker aan zet, kon geen scheids meer vinden om 19. 45 u en Zulte duidde een lokale vrijwilliger aan. Het regende 
vrij hard bij het matchbegin en het verdapperde nog zodat het terrein rond het uur onbespeelbaar werd (beelden). 
Maar door de voorgeschiedenis, lag de lat psychologisch te hoog om nog eens af te gelasten na een uur. Er werd 
voortgeploeterd in de plaspartij waarbij de moddervoetbalcup van de Zandvlooi verbleekt. 

Op minuut 70’ besloot de scheids plots dat het genoeg was geweest en floot af, nuanceerde snel en kwam op zijn 
besluit terug: 5’ naar binnen om terug te komen als de gemoederen bedaard waren, want niet de plensregen, maar 
geroep uit de tribune bleek te ver te gaan voor hem. De afgevaardigde van KFC kwam zeggen “dat we moesten stil 
zijn’, net niet met de armen op ons hoofd! Ja, er waren de normale commentaren,  niet speciaal op de scheids ge-
richt, maar men komt toch naar het voetbal om zich te mogen uitdrukken en om het op een normaal beschaafde 
manier zij het met enig animo te mogen beleven?  Uit de tribune (noot: mogelijk verkeerd gebouw want de slagre-
gen, in Vlaanderen meestal west-zuid-west, regende iedereen kletsnat) had één opmerking iets luider geklonken: 
“Die nummer 6 moet zwijgen, je hebt het hem al gezegd.”. Dat is alles, maar het leek wel of een vuurpijl was afge-
schoten en dus alles naar binnen. Na vijf minuten keihard verder plensen, was voetballen voor nog 20 minuten in 
dat extra water schier onmogelijk. Ja, wij zaten ook in met de vrijwilliger die geen goed kon doen en zich opofferde 
om de match te laten doorgaan uit clubgeest én schrik voor een derde uitstel. De juiste en moedige inschatting was 
geweest: afgelasten. Verzachtend: het terrein was het eerste half uur nog half bespeelbaar en het regende iets min-
der hard. 

Genoeg over de omstandigheden. Het zogezegde voetbal: KFC probeerde te combineren en te voetballen en domi-
neerde zo de eerste helft. Jong Zulte verdedigde en trapte de ballen ver, beste tactiek in de context. In de eerste 
helft schoot de thuisploeg geen enkele keer op doel, maar toch was het 1-0 aan de rust. Een cadeaupenalty van de 
lokale ref: Gavere-doelman en Zulte-speler gleden naar een bal in de modder, de speler viel. Penalty. 15’ Den Tyn: 1
-0. We noteren geen zwaar protest voor deze beslissing. KFC creëerde een mooie kans: Van Schoorisse zette voort, 
De Mulder kopte de bal naast. 

In de 2de helft probeerde KFC met een onophoudelijk offensief de gelijkmaker te scoren en de nieuwe trainer gooide 
alles in de aanval, ook alle reservespelers. Een vrije trap in de winkelhaak (Moerman Stijn) was het gevaarlijkste wa-
penfeit. Doelman Vuylsteke redde uitstekend. KFC stond zeer hoog aan te vallen, maar werd zo drie keer vlijmscherp 
gecounterd: de uitgekomen Van Den Berghe zag de door de modder geremde bal bij de tegenstander belanden, die 
vanop 40 m de paal trof, een tweede open kans voor Zultse bleef in de modder steken en na de bedaarpauze was 
het pompen of verzuipen. Het was uitgerekend “die nummer 6” (da Silva Jansen) die ironisch genoeg een tegen-
aanval knap afrondde met een lobbal in de winkelhaak (2-0, 75’). Boeken toe, al kwam KFC dichtbij de eerredder 
met een nipt naast geplaatste bal van Louis Verleye. Met elk een helft ware een draw fair geweest. 

Chapeau voor de spelers die bleven proberen, maar dit mag je hen, de suporters en ja, ook een in der haast opge-
trommelde vrijwilliger niet meer aandoen! Dat was puur propaganda tegen het (provinciaal) voetbal. Bestaat er res-
titutie voor niet opdagen zonder verwittiging? 
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