KAV Dendermonde staat momenteel troosteloos laatste in eerste provinciale. © Geert De Rycke

Jan Tas (KAV Dendermonde) blijft
strijdvaardig ondanks 6 op 45: “ We gaan
er ook na Nieuwjaar het beste van maken”
Het gaat niet goed met eersteprovincialer
KAV Dendermonde. Dat het een lastig seizoen ging worden was
misschien voorspeld, toch lijkt 2022 er iets beter uit te zien. De
paars-blauwen pakten in hun laatste twee wedstrijden namelijk vier
van de zes punten, die ze in totaal al wisten te vergaren.
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Dendermonde bevindt zich in woelige wateren. Sportief gezien lijkt de degradatie
naar tweede provinciale nu al onafwendbaar. De groep die geleid wordt door Adel
Van Elsuweghe, wist tot nu amper 6 punten bij elkaar te sprokkelen. Voorzitter Jan
Tas vat de heenronde samen. “We hebben te weinig punten naar hetgeen we op het
veld lieten zien”, maakt Tas duidelijk. “Het aantal dat we in het begin van het seizoen
verdienden, missen we nu om aan te sluiten bij de veilige zone en het behoud te
verzekeren. Op het einde van het jaar, in de twee laatste wedstrijden, kregen we toch
weer een boost. Maar het kon ervoor al gebeurd zijn. Want tegen Ardennen
bijvoorbeeld stonden we op voorsprong en verloren we onverdiend. We zijn nooit
weggespeeld, behalve dan misschien tegen Munkzwalm en Mariakerke.”
Bart Verhulst die aan het seizoen begon als trainer stelde een A- en een B-kern
samen. Hij begon vanaf scratch op te bouwen, maar gooide na enkele wedstrijden
zelf de handdoek. “Toch moeten we hem absoluut bedanken”, zegt Tas. “En dat voor
zijn inspanningen in het tussenseizoen. De fusie met Sint-Gillis sprong af en Bart
moest razendsnel op zoek naar spelers voor de doorstart. Zonder echt te weten wat
hun kwaliteiten waren, want niemand had ze al bezig gezien. De eerste match
verloren we tegen de buren uit Grembergen, maar in de tweede wedstrijd speelden
we al gelijk tegen Berlare. We gaan er ook na Nieuwjaar het beste van maken.”
Toekomst met een groot vraagteken
En dat houdt in dat het bestuur van KAVD strijdlustig is. “Onze toekomst is onzeker,
wat ervoor zorgt dat gesprekken voeren met spelers naar volgend seizoen toe meer
dan lastig is. De mogelijke degradatie zal ook afhangen van het aantal Oost-Vlaamse
ploegen, dat zakt uit derde nationale, dus we zullen een pak teams achter ons
moeten laten, willen we in eerste blijven.”
“Daarbij komt dat de stad ons weg wil van het B-complex, de subsidies voor de
aanleg van hockeyveld daar zijn toegekend. En dan is er nog de uitspraak van de
zaak die de stad heeft aangespannen bij de vrederechter. Die verwachten we in
februari”, besluit Tas. “We bestaan 108 jaar, dragen een mooie geschiedenis mee en
hebben nog wel wat aanhangers. We willen het monument niet zomaar verloren laten
gaan. Alleen hebben we van de stad niets meer gehoord.”

