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Na de mooie overwinning van vorige week waren de verwachtingen
hoog gespannen. Mede door de georganiseerde Dag van de Sponsors
was de belangstelling voor onze eerste thuiswedstrijd in 1e Prov zeer
bevredigend.
De wedstrijd zelf begon aan een zeer hoog tempo met 2 aanvallend ingestelde
ploegen die er een boeiend kijkstuk van maakten. Na exact 4 min besloot
Gunther nipt naast en 5 min later mist Yves een open kopkans wanneer de
bezoekende doelman een schot van David afweerde. De bezoekers lieten zich
niet onbetuigd en via een sterke nummer 8 waren ook zij 2 maal gevaarlijk. Op
de 19e min was er een 1e gele kaart voor David en diezelfde speler schoot 2
min later een vrijschop na fout op Lino in de opgestelde muur. Weer was het
David die wat later na een mooie aanval opnieuw de doelman aan het werk
zette. Toen de bezoekers op de 27e min een vrije trap versierden werd deze
mooi binnengekopt door hun nummer 8 L. Mertens. Het moet gezegd dat
Christophe bij deze fase niet helemaal vrijuit ging. Op dit moment was de
achterstand zeker onverdiend en onze boys trokken opnieuw ten aanval. Zo
miste Lino op de 36e min een open kans na een mooie combinatie Davy-Jelle
en 1 min later was het Gunther die op zijn beurt de doelman viseerde.
Tussendoor verhinderde Christophe een grotere achterstand met een mooie
redding. Toen iedereen al uitkeek naar de rust kwamen onze boys toch nog
op voorsprong toen eerst Davy een prachtige doorsteekpas van David keurig
afwerkte en Gunther 1 min later een lange bal van Yves enig mooi uit de lucht
plukte en met de linker heerlijk over de doelman lobde. Zo gingen we na een
spectaculaire 1e helft toch nog rusten met een verdiende voorsprong.
Na de rust waren het de bezoekers die terwijl de meeste toeschouwers nog
naar hun plaats terugkeerden onmiddellijk gevaarlijk waren met een afgeblokt
schot. De daaropvolgende aanval werd door opnieuw de nummer 8 na een
voorzet vanop links aan de 2e paal binnengegleden. Onze jongens namen
ondanks deze opdoffer opnieuw de wedstrijd in handen maar David in het
zijnet, Davy in handen doelman en 2 nipte missers van Lino en Kevin na
vrijschop kregen de bal niet tegen de touwen. Ook de bezoekers gingen voluit
voor de winst en het moet gezegd dat ook zij enkele heel mooie kansen
versierden waar Christophe telkens gepast moest ingrijpen. Na 65 min werd
een moegestreden Jelle vervangen door de wederoptredende Jens die wat
later een bal van de lijn zag gered worden waarop Davy de rebound
overkopte. Toen kort nadien de gevaarlijke nr. 8 met een 2e gele kaart moest
opkrassen zag het er voor de VK goed uit maar nog geen 2 min later
onderging David hetzelfde lot zodat het laatste kwartier met 10 tegen 10
moest gespeeld worden. Nadat ook Youcef en Lino door Jarich en Ruben
gewisseld werden kregen beide ploegen elk nog 2 mogelijkheden maar de
stand wijzigde niet meer en na een mooie en genietbare wedstrijd verdienden
beide ploegen zeker dit punt.
Met 4 op 6 mogen we van een geslaagde start spreken en we kijken met
vertrouwen uit naar de komende wedstrijd op Lovendegem die eveneens 4
punten hebben.
Tot zondag.
Wico

