SK GREMBERGEN 1 - KAV DENDERMONDE 0

SK Grembergen - KAV Dendermonde: Tjorven Quintelier drijft de bal vooruit voor de voeten van bezoeker
Ange Nahounou. — © Gregory Van Gansen

Onder een stralende zon en in concurrentie met de Bloemencorso trok de
stadsderby toch een redelijke schare belangstellenden.
Zondag 5 september 2021 om 18:30

Als een doelman duidelijk de bal tikt en wegslaat en bij zo’n actie ook de
aandringende aanvaller raakt geeft de modale scheidsrechter de doelman het
voordeel. Niet zo ref Claessens die Grembergen een strafschop in
geschenkverpakking aanbood en daarmee ook de derby liet overkoken in de slotfase.
Zijn assistent deed er nog een schepje bovenop door een hoog opverende Mendoza

te bestraffen voor een kopduel. En ook de rode kaart voor Van Daele hoorde in het
rijtje thuis.
Dendermonde begon het best en domineerde de eerste helft. Smekens moest
meteen plat op een schot van Ghailani en haalde een pegel van Driouch uit de
kruising. Onder impuls van een sterke Toufik bleven de kansen voor de bezoekers.
Bamba kwam tot twee keer toe een voetje tekort bij scherpe voorzetten. Ghailani
knalde in het zijnet. En Grembergen raakte amper van de eigen speelhelft weg door
het felle stoorwerk van de bezoekers. In de tweede helft kon Grembergen het spel
naar zich trekken, maar echte kansen leverde dat niet op. Alles leek op een billijk
gelijkspel af te stevenen. Tot de ref er anders over oordeelde. (ddd)
TOESCHOUWERS: 280.
SCHEIDSRECHTER: Stef Claessens.
DOELPUNT: 71’ A. Maes 1-0.
SK GREMBERGEN: Smekens, Windey, Malfliet, Anrys, Van Daele, Quintelier, Lardenoit,
Vercauteren (82’ De Cock), Ryckaert, Dierick, Claessens (65’ Maes).
KAV DENDERMONDE: Van Zele, Nahounou, Mendoza, De Backer, Moucheux, Van
Droogenbroeck, Drouch, Bamba (80’ Labiad), Ghailani, Toufik (75’ Kinzumbi Kilola), MokokaCejudo (75’ Ubenda Cejudo).
GELE KAARTEN: Mendoza, Van Zele, Ghailani.
RODE KAART: 86’ Van Daele (2x geel).

