
Wedstrijdverslag FCE Moerbeke – Jong Geraardsbergen van zondag 26/09/2010 

Heel wat kaarten in pittige derby 

 

Ondanks de hoge verwachtingen van de bezoekers, die begin dit seizoen aankondigden voor 

de titel te gaan, is het de thuisploeg die het pittigst kan starten met heel wat kleine kansjes 

in het begin van de wedstrijd, maar bij gebrek aan een efficiënte afwerker zonder 

doelpunten(en).  

Het is pas in de 13de minuut dat de bezoekers een eerste maal kunnen dreigen met een 

schot van L. Cardon dat door thuisdoelman Pijl met enige moeite in hoekschop kan gebokst 

worden. Meteen daarna een kans voor de thuisploeg met M. De Vaster die op rechts kan 

doorgaan ondanks een foutieve ingreep van G. Panis, die daarvoor geel krijgt. Doelman B. 

Claes kan in hoekschop deviëren.  

In de 23ste min een kans voor de thuisploeg wanneer S. Hubau de bal bij K. Spitaels legt die 

voorzet, maar zowel S. Hubau als M. Devaster missen.  Ook K. Vanden Herrewegen lukt er 

niet in de bal tegen de netten te knallen. In de 32ste min kan M. De Vaster van net op de 

eigen helft alleen op het bezoekende doel afgaan, doch hij tikt de bal iets te ver van de voet 

en de goed uitgekomen bezoekende doelman B. Claes kan alsnog wegwerken.  

Het is een ongeschreven wet in het voetbal dat wie met kansen morst vroeg of laat het 

deksel op de neus krijgt en zo gebeurt ook 2 minuten later wanneer N. Poelman van net 

buiten de grote rechthoek snoeihard uithaalt en de bal in de korte hoek tegen de netten 

knalt en de stand op 0-1 brengt.  

Op slag van rust moeten de bezoekers met 10 verder na een tweede gele kaart voor G. Panis 

die dan ook rood te zien krijgt. In blessuretijd heeft E. Moerbeke nog een mooie kans op de 

gelijkmaker: na de vrije trap van M. De Vaster lost doelman B. Claes de pegel.  Een goed 

gevolgde S. Hubau trapt ook op doel, maar ziet zijn schot uiteenspatten op de borst van 

doelman B. Claes.  

Meteen na de rust is de eerste kans voor de bezoekers met een schot van C. Vandenberge, 

in de 54ste min, die centimeters naast besluit. Op het uur nog eens de thuisploeg wanneer 

de uitvallende bal bij hoekschop in de voeten van P. Smeulders komt die rakelings naast de 

kruising besluit.  

In de 62ste minuut komen de bezoekers met F. Derck die de bal tot bij Vandenberge legt die 

echter over de bal trapt en weg is de kans. 3 min later moet E. Moerbeke ook met 10 verder 

na een tweede kort opeenvolgende gele kaart voor D. Boeykens.  

Meteen erna kan K. De Glas de bal op rechts recupereren en voorzetten tot bij C. 

Vandenberge die de 0-2 hoog in het dak van het doel knalt. Bij het ingaan van het laatste 

kwart worden de troepen van Jong Geraardsbergen nog wat verder uitgedund wanneer K. 

Leroy ook een rode kaart krijgt voor een fout op een doorgebroken thuisspeler.  

In de 81ste minuut toont oude rat K. De Glas nog eens zijn kunnen. Hij zet drie man in de 

wind en knalt droog de 0-3 binnen. 3 min voor het einde van de wedstrijd nog een goed 

schot van W. Van Den Dooren maar doelman B. Claes houdt zijn netten schoon. 
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