CERCLE MELLE A – OLSA 1-0
Na de klinkende overwinning tegen Drongen, stonden de jongste Olsa Ladies voor
een moeilijkere opdracht. Ze moesten Cercle Melle A thuis bekampen, dat vorig
seizoen ongeslagen kampioen werd. Niettemin begonnen de geel-zwarten met
vertrouwen aan deze wedstrijd. De wedstrijd begon met vertraging aangezien de ref
niet opdaagde. Er werd iemand van de Melse supporters bereid gevonden om te
fluiten maar dit was buiten één van de jeugdtrainers van Melle gerekend. Hij wou de
wedstrijd absoluut zelf leiden, achteraf werd duidelijk waarom…
Tijdens de eerste helft zagen we een gelijkopgaande partij. We noteerden kansen
aan beide kanten maar de afwerking was niet naar behoren. Olsa kon gelijke tred
houden met de thuisploeg en kon er bij wijlen, onder impuls van een sterke Kaylee,
goed uitkomen. De beste kansen waren voor Victorine die 2 x alleen op de keeper
kon afgaan maar onbesuisd naast en over besloot. Onze achterhoede werd
meermaals op de proef gesteld maar hield zonder noemenswaardige problemen
stand. Ruststand: 0-0.
De thuisploeg begon furieus aan de 2e helft en Olsa moest eventjes naar adem
happen. Ondanks de snelle uitbraken van de thuisspitsen bleef Olsa attent achterin
en ook Lana liet zich op geen foutje betrappen. Toen het halverwege de tweede helft
nog steeds 0-0 stond, vond de ref het tijd om in te grijpen. Hij floot onterecht penalty
voor een vermeende fout van Sil. De thuisspeelster was zelf verrast want ze was zich
zelfs al gaan excuseren bij Sil… Gerechtigheid geschiedde want de penalty werd niet
omgezet. Amper 5’ later voert Sil een correcte tackle uit waarna Lana de bal in de
handen neemt. De ref ziet hierin een terugspeelbal en geeft de thuisploeg een vrije
trap cadeau op 10m van het doel. Gelukkig voor ons wordt deze vrije trap niet
verzilverd. Ondanks deze flagrante blunders van de zeer zwakke leiding, blijven de
Olsa Ladies erin geloven. Ze kunnen enkele malen gevaarlijk opzetten maar slagen
er niet in om de bal tussen de palen te krijgen. 2’ voor tijd noteren we nog een
reuzenkans voor Victorine maar de thuisgoalie kan haar schot onschadelijk maken.
Na de reguliere speeltijd staat het 0-0, na een toch wel genietbare wedstrijd. De ref
kon zich hier echter niet mee verzoenen en liet doorspelen. In de 73’ gaat een Melse
speelster alleen door en deze kan de bal net naast de uitgekomen Lana in doel
plaatsen, 1-0. De geel-zwarten geven nog de aftrap en de ref fluit onmiddellijk af.
Wat we vandaag zagen was een onvervalste one-man show van de partijdige ref, het
was overduidelijk dat de thuisploeg moest winnen. Zelfs de supporters en sommige
ouders kwamen zich bij Olsa verontschuldigen voor de ondermaatse leiding.
Uiteraard waren de Olsa Ladies ontgoocheld over de uitslag want ze hadden zeker
een punt verdiend. Niettemin biedt dit perspectieven voor de volgende match, thuis
tegen Cercle Melle B.
Indien geen ref aanwezig is, doe ik alvast een oproep aan één van onze supporters
of ouders om de wedstrijd in goede banen te leiden…

