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Vandaag hebben op papier één van de moeilijkste verplaatsingen van het seizoen , want KSK
Lovendegem was vorig seizoen vice – kampioen . Alsof dat niet genoeg is , missen we 3 van onze
absolute sterkhouders : Glenn ( ziek in bed ) , David ( Geel geschorst ) en Jens ( nog steeds out met
knie ) . Ook Mike blijft nog steeds out .
Vk begint met een – uit noodzaak – aangepaste opstelling ( en veldbezetting ) de match . De
jongeren Jarich en Jelle staan aan de aftrap en Ruben vervangt Glenn . De studie ronde duurt een
kwartiertje .Dan pakt Hélin een vrijschop van Bellon . Van Leirberghe kan net niet bij een voorzet
van Voet . Daarop laat Gunter zich 2x kort na elkaar opmerken . Een eerste keer wordt hij foutief
afgestopt door Masureel ( die geel krijgt ) , de 2e keer breekt hij door de verdediging , omspeelt de
doelman maar Masureel kan de bal nog net op de lijn wegwerken . De thuisploeg laat niet begaan
en VK moet achteruit . Dekeukeleire schiet naast . Op voorzet van Van Geem moet Christophe alle
zeilen bijzetten om het schot van Dekeukeleire over doel te deviëren . Ampe kopt naast . In de
slotfase wordt het wel heel warm in onze zestien . Op een hoekschop kan een weggeduwde
Cristophe de kopbal van Van Den Bergh nog wegwerken waarop een VK verdediger hands begaat .
De ref fluit voor fout op Christophe . In de 45 ‘ minuut gaat Ampe door , maar Dekeukeleire kan niet
meer bij zijn voorzet . Brilscore bij de rust en daar mogen we tevreden mee zijn .
De beginfase van de 2e helft is beslissend . Op een vrijschop tegen de achterlijn ( door Yves
getrapt ) laat Hélin zijn eerste paal vrij . De bal kan nog van de lijn gehaald worden , maar Ruben is er
als eerste bij om VK op voorsprong te tikken . ( 0- 1 Van Belle 46 ) . Een minuut later begaat
Masureel hands en krijgt zijn 2e geel . De thuisploeg moet verder met 10 . Vk krijgt nu ruimte en net
zoals verleden seizoen zijn we dan in staat om de tegenstander snel uit te tikken . Een eerste poging
van Davy ( alleen door , keeper voorbij ) gaat nog in het zijnet . Even later is het toch raak : een enig
mooi uitgespeelde counter met samenspel tussen Davy en Jelle die Gunter de 0 – 2 op een blaadje
presenteert ( 54 ‘ ) . Vk blijft gebruik maken van de geboden ruimte op de counter . Wanneer Van
Den Bergh op een diepe bal zijn interceptie mist , lobt Gunter prachtig Helin en het staat 0 – 3 ( 63 ‘ )
. Vk beperkt zich nu tot controlevoetbal en Lovendegem is niet bij machte om Vk nog in de
problemen te brengen . Jelle De Crick kan ( alweer na mooi samenspel op counter ) met een schot
overhoeks zelfs nog de 0- 4 op het bord vlammen ( 70 ‘ ) Verder dan een knal van Van Geem ( naast )
komt de thuisploeg niet meer .
VK staat na 3 speeldagen op een onverhoopte maar verdiende 3de plaats . Hopelijk kunnen
we nu zaterdag ook thuis eens juichen …
KSK Lovendegem: Hélin, Van Bossche, Masureel, Van den Bergh, Van Waes ('55: De Coninck), Ampe,
Ruymbeke, Van Geem, Dekeukeleire, Voet, Van Lrrbeirghe ('63: Dossche).
KVK Ninove: Callebaut, De Wannemaeker, Van Belle, Standaert, Uyttenhove ('64: Nissens), Bellon,
Kazi, Thiebaut, Hellinckx ('46: Joren De Crick), De Crick( 85 ‘ Huvet ) , Devos.
Geel: Van Waes
Rood: '47: Masureel (2* geel)
Doelpunten: '46 Van Belle 0 – 1 , '54 en '63: Thiebaut 0-2 en 0-3 en '70: Jelle De Crick 0-4.

