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==================================================================================
Vanavond spelen we onze 2e thuismatch van het seizoen tegen oude bekende Kruibeke. We
recupereren David en Glenn ( die wel op de bank start ). Jammer genoeg is Yves uitgevallen op
training. Na de mooie prestatie op Lovendegem hopen we nu de eerste thuisoverwinning te behalen.
De start van VK is allesbehalve. Constant balverlies en hele slechte passes typeren ons spel in het
eerste halfuur. De bezoekers willen hun slechte seizoenstart duidelijk rechtzetten en beginnen
explosief. Hun snelle mannen Pieters en Smolders brengen ons achteraan in de problemen. Vooral bij
het uitverdedigen wordt bij VK de afwezigheid van Yves in die fase van de match serieus gevoeld.
Voor Kruibeke volgen de kansen zich dan ook in snel tempo op. Pieters kan zich doorzetten maar
Christophe pakt. Smolders trapt over. Pieters vertrekt op wandeling door onze verdediging, maar
stuit alweer op een uitstekende Christophe. VK komt nauwelijks over de middellijn. Gunter is
onbereikbaar, Lino en Davy komen aanvallend niet in het stuk voor. Smolders breekt nu door, maar
Christophe pakt uit met een ( cruciale ) redding en haalt zijn bal uit de hoek. Glenn kan de
doorgebroken Pieters nog afstoppen. Het is een klein wonder dat het na 30 min nog steeds 0 – 0
staat. De bezoekers hebben duidelijk al veel brandstof verstookt en kunnen hun hoge tempo niet
meer blijven opleggen. VK komt beetje bij beetje in de match en geraakt zowaar in de zestien van
Kruibeke. Een schot van Gunter wordt door Van Goethem overgetikt. Op slag van rust krijgt Jelle
zelfs een dot van een kopkans, maar hij besluit over. Brilscore bij de rust en daarmee mag VK ( net
zoals verleden week ) heel gelukkig zijn.
In het begin van de 2e helft zet Davy voor vanop links, Gunter wint zijn kopduel tegen Van Koevorden
en schiet van buiten de zestien over de reeds uitkomende doelman Van Goethem binnen. Meteen
zijn derde lob in 3 matchen, 1-0, 50‘. Kruibeke is niet van slag en gaat op zoek naar de gelijkmaker.
De match is nu veel evenwichtiger en het spel gaat op en af. VK, fysiek iets scherper, benut de ruimte
en dreigt op de tegenaanval. Van Goethem moet alle zeilen bijzetten om een vrijschop van David
over te tikken De bezoekers zetten wat druk, maar komen niet meer tot echt uitgespeelde kansen.
Wanneer Gunter 3 man voorbij gaat en dan nog eens in de korte hoek besluit is Van Goethem
kansloos, 2-0 (80‘). Boeken toe denkt iedereen, maar de Waaslanders zetten toch nog alles op
alles. Christophe wil een schot van Rensing in hoekschop duwen, maar de ingevallen Suy kan de bal
nog net in doel schuiven, (2-1, 88’ ). Kruibeke trekt met de moed der wanhoop naar voor. De bal
wordt ontzet en Gunter kan op counter met een schot binnenkant paal zijn hattrick voltrekken,(3-1,
93‘ ).
Dit was zeker niet de beste match dit seizoen van VK. Het verschil tussen beide ploegen zat hem
vandaag vooral in de afwerking. Net zoals verleden week scoort VK ook vandaag daarin heel hoog.
De rol van Gunter in dit verhaal is overduidelijk. Dit alles heeft tot gevolg dat wij na 4 speeldagen
op een onverhoopte 2de plaats ( !!! ) in de rangschikking staan.

KVK Ninove: Callebaut; Joren De Crick, Van Belle (20’ Vandenbranden), De Wannemaeker,
De Vos; Jelle De Crick (80’ Huvet), Kazi, Geeroms, Standaert, Uyttenhove (67’ Hellinckx),
Thiebaut
Kruibeke: Van Goethem, Van Koevoorde, Noeninckx, De Bondt, Haxhay, Pieters, Smolders
(46’ Vertonghen), Vandemanacker, Salembier (80’ Rensing), Penneman, Mentjens (66’ Suy)
Doelpunten: 50’ en 80’ Thiebaut 1-0 en 2-0, 88’ Suy 2-1, 93‘ Thiebaut 3-1

