KFC Merelbeke – VK Ninove

1-3

31/ 8 / 13

==================================================================================
Vanavond begint (eindelijk) de competitie. Voor VK is dit, na de memorabele titel van het vorige seizoen, de
terugkeer naar 1ste provinciale, de reeks waar wij minimaal thuishoren. Op basis van het matige einde van de
voorbereiding en de afwezigen ( Haelterman, Slaghmulder, … ) zou men denken dat deze start voor ons misschien
iets te vroeg komt. De verplaatsing naar Merelbeke (vorig seizoen 3e in de eindstand en verliezend eindrondefinalist)
is alvast geen cadeau.
Van een studieronde is er geen sprake. De thuisploeg is duidelijk alleen maar met winst tevreden en trekt
vooruit. In de 5de minuut knalt De Wulf een vrijschop prachtig pal op de kruising. Merelbeke blijft het meeste
balbezit opeisen en op de helft van de tegenstander komt VK er niet aan te pas. Na een (te ?) licht toekende
vrijschop krijgen wij de bal niet weg en kan Van Hyfte – Ysebaert de score openen via een licht afgeweken schot. (
6‘, 1 - 0 ). De thuisploeg is tevreden met deze vroege voorsprong en controleert nu de match. VK is duidelijk niet bij
machte om een opening te forceren. Perreiro Bravo en Kursun knallen de overige 2 schaarse kansen voor Merelbeke
knullig over. Verder dan een strakke voorzet van Yves en een goeie steekbal voor Gunter (waar de doelman als
eerste bij was) komt VK in 45 minuten niet. In het algemeen slappe kost, deze eerste helft (voor beide ploegen in
totaal nauwelijks 2 ballen tussen de palen) met een vooraan totaal onmondig VK.
Onze coach grijpt logischerwijs bij de rust in. De net herstelde Davy komt in de ploeg op zijn vertrouwde
linkerflank en Jelle De Crick gaat nu naast David centraal spelen (ten koste van Jarich). Deze veldopstelling werkt
duidelijk (veel) beter en VK neemt stilaan de match in handen. In de 52e minuut breekt Jelle door en wordt foutief
gestopt op de hoek van de zestien. Vrijschop op een ideale plaats. Een tergend traag plaatsballetje van Yves verrast
alles en iedereen, keeper incluis, en hobbelt aan de 2e paal binnen ( 52‘, 1- 1 ). Merelbeke probeert direct het spel te
verleggen, maar de gelijkmaker werkt duidelijk bevrijdend voor VK. De passes beginnen ( eindelijk ) aan te komen en
vooral het loopvermogen van ons middenveld is gewoon beslissend. Onze tegenprikken zijn dan ook dodelijk . In de
73‘ minuut ontfrutseld Jelle De Crick de bal van thuislibero De Wulf en legt heel koel naast Van Kerkhove in doel ( 1 2 ) en VK zowaar op voorsprong. Deze achterstand is voor de thuisploeg een mokerslag. Bij Merelbeke lukt zo goed
als niets meer en voor het eerst sinds lang zien we enkele vlagen van het wervelende VK van verleden jaar. Vooral
fysiek staan we duidelijk verder dan de thuisploeg. Langs alle kanten vliegen we de thuisverdedigers nu voorbij.
David krijgt 2 mooie kansen maar schiet beide over. Een kopbal van Davy gaat rakelings naast de paal buiten.
Merelbeke krijgt nog 2 kleine kansen : een schot van Kursun gaat naast en een kopbal van De Munnynck wordt door
Christophe gepakt. Verder geeft onze ( sterke ) verdediging gewoon niets meer weg. In de slotfase kan VK de
voorsprong toch nog verder uitdiepen wanneer Lino een zwakke thuisdoelman omspeelt en de 1 -3 in het dak van
het doel binnen knalt ( 85‘, 1 - 3).
Op basis van een ijzersterke 2e helft een verdiende overwinning voor VK en, laat ons eerlijk zijn, voor (velen)
toch een beetje onverwacht. Dit is voor VK gewoon een droomstart. Hopelijk bevestigen we deze sterke 2e helft bij
onze eerste thuismatch tegen Dikkelvenne .
KFC Merelbeke : Van Kerckhove, Derudder, Spranghers , Daneels ( 83 ‘ Decraene ), Bouchaala, Melkebeke, Kursun (
59 ‘ Boone), Van Hyfte-Ysebaert, Perreira Bravo ( 59 ‘ De Munnynck ), Van Damme, De Wulf
Vk Ninove : Callebaut, Van Den Branden, De Wannemaecker, Uyttenhove (88‘ Huvet ), Bellon, Kazi , Geeroms,
Thibaut, Hellinckx (46‘ Standaert ), De Crick Jelle (75‘ Van Belle), Devos
Doelpunten :
6‘ 1-0 Van Hyfte-Ysebaert ; 52‘ 1-1 Bellon ; 73‘ 1-2 Jelle De Crick ; 85‘ 1-3 Uyttenhove

