KVK - Drongen : 2 – 1

13-09-2014

Met Lino als logische vervanger van de gekwetste Junior speelde de VK met de succesploeg van de
voorbije weken. En opnieuw begonnen onze boys in overdrive met reeds in de 1e min een open
kans voor Ridwane die de bal niet voorbij de doelman kreeg. Het was slechts uitstel want 1 min later
was het wel doelpunt wanneer David na een mooie collectieve aanval zijn schot door de doelman
zag afgeweerd maar het was Yassine die in de rebound de bal mooi binnenschoot. 1-0 en Drongen
had nog geen bal geraakt.
Ninove bleef het spel bepalen en in de 8e min moest hun doelman opnieuw aan het werk. Hierbij
beging hij handspel buiten de back-lijn maar de scheids trok alleen maar geel.
Stilaan kwamen de bezoekers opzetten en zo had Matthias een goeie redding en 2 min later was het
de beurt aan Glenn om de bal van de doellijn te halen. Onze boys kregen het nu echt moeilijk en in
de 23e min verkwanselde de bezoekende spits een open kans. Het spel werd nu weer wat
evenwichtiger en een sterke Ridwane kreeg in de 29e min geel. Diezelfde Ridwane kreeg in de 37e
min de bal,schakelde 2 man uit en bracht met een mooie steekpas Lino alleen voor doel en die
miste deze kans niet. 2-0 was ook de ruststand en daarmee mochten onze boys niet klagen.
Na de rust waren het opnieuw onze jongens die de match in handen namen. Drongen liep
bijwijlen achter een ongrijpbare bal en slikte een 2e gele kaart na opnieuw een overtreding op
Ridwane. Deze werd in de 60e min vervangen hoor Jendi. Na 65 min kreeg David de kans om de
wedstrijd te beslissen maar zijn lob mislukte. En wanneer Jendi 1 min later onnodig balverlies leed
was het Drongen die profiteerde van deze misstap om na een mooie center de bal onhoudbaar
voorbij Matthias te koppen. 2-1 en onze sterke verdediging moest hier zijn eerste tegendoelpunt
van de kompetitie slikken.
Voor Drongen het sein om alles op alles te zetten en met powerplay zetten ze onze boys
onder druk. Met een beetje meeval en een opnieuw secure Matthias konden we toch standhouden.
Na de vervangingen van Yousef en David door Jarich en Mike De Vos floot de scheids af en was onze
3e zege een feit.
Na een goede voorbereiding hebben we met negen op negen ook in de kompetitie bewezen klaar te
zijn voor een opnieuw mooi seizoen.
Doelpunten voor KVK : 1-0 Yassine Marabet, 2-0 Lino Uyttenhove.
WiCo

