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Vandaag gaan we op bezoek bij Ursel, een ploeg die net zoals VK vorig seizoen promotie afdwong via de
titel. Bij VK is Yves hersteld maar Ruben is out, net zoals Jens Haelterman en Mike Slaghmulder.
We zijn het ondertussen al gewend dat de eerste kans van de match voor onze tegenstander is. Het enige
verschil vandaag is dat deze kans ook afgewerkt wordt. Matthys gaat mooi de flank af, zet voor en Vandeweghe legt
simpel binnen ( 1 – 0 3 ‘ ). VK begint als het ware met een achterstand. De thuisploeg heeft een sterk middenveld
en zet ons hiermee het eerste kwartier vast op onze eigen helft. Dit levert een paar halve kansen op zonder echt
doelgevaar. Het duurt tot de 23ste minuut vooraleer VK een eerste keer opduikt voor doel. Een schot van Gunter
wordt door De Paepe in hoekschop verwerkt. Na de eerste komt een 2e hoekschop en deze wordt door Gunter mooi
in de verste hoek binnengekopt ( 1 – 1 24 ‘ ). VK zit nu duidelijk beter in match en neemt het initiatief over. Toch is
het oppassen voor de snelle omschakelingen van de thuisploeg. Op één van deze uitbraken gaat Glenn in onze
zestien in duel met Vandeweghe. De ref ziet hierin een penalty die door Declerck binnengetrapt wordt ( 2 – 1 ‘ 33 ).
VK voelt zich bekocht en trekt nu resoluut ten aanval. De frustratie loopt nog hoger op wanneer zuiver hands van
een thuisverdediger niet gefloten wordt. Ook een overduidelijke fout op de doorgebroken Gunter wordt niet
bestraft. Op slag van rust lijkt VK dan toch de verdiende gelijkmaker te scoren, maar de thuisdoelman en de paal, op
een mooie kopslag van Kevin, zorgen ervoor dat de thuisploeg gevleid met een voorsprong kan gaan rusten.
VK komt als een gebeten hond uit de kleedkamer. Ursel komt er nu niet meer aan te pas en kan de bal enkel
wild wegtrappen. Het is dan ook een kwestie van tijd voor de gelijkmaker valt. Dit gebeurt in de 53e minuut wanneer
Gunter een hoekschop van David tegen de netten knikt ( 2 – 2 ). VK stormt gewoon door en de thuisploeg slaagt er
zelfs met 2 mandekkers niet in om een ontketende ( gebeten ? ) Gunter aan banden te leggen. In de 69 ‘ minuut zet
Gunter zelf een actie op aan de middellijn, cross naar David die perfect voorzet en wie anders dan Gunter zelf is op
de juiste plaats om de 2 – 3 op het bord te zetten. Meteen zijn 2e hattrick op rij ( !! ). De thuisploeg is niet bij machte
om weerwerk te bieden en valt enkel op met enkele zware fouten op de enkels van Gunter en Kevin, die er gelukkig
met rode schrammen vanaf komen. Ook een zware elleboogstoot op Kevin blijft onbestraft. VK is tevreden en
controleert nu de match. In de slotfase komt de thuisploeg nog opzetten met enkele stilstaande fases, zonder
doelgevaar .
VK kan vandaag een dubbele achterstand ophalen en blijft dus winnen. Door het gelijkspel van leider
Petegem komen we zelfs samen aan de leiding. Het lot wil nu dat we juist volgende week thuis Petegem op bezoek
krijgen En onvervalste topmatch met de eerste plaats als inzet. Wie wil dat missen ??

Ursel: De Paepe, Matthys, Bernaert (70’ De Wilde), Declerck, Huyghe (81’ Adriaenssens), Maenhout, De
Muynck (75’ Schatteman), Christiaens, Notte, Mbala, Vandewege
KVK Ninove: Callebaut, Vandenbranden, De Wannemaeker, De Vos, Jelle De Crick (71’ Jören De Crick), Kazi,
Geeroms (90’ Huvet), Bellon, Standaert, Uyttenhove (88’ Hellinckx), Thiebaut
Doelpunten: 3’ Vandewege 1-0, 24’ Thiebaut 1-1, 33’ Declerck 2-1 (pen), 53’ Thiebaut 2-2, 69’ Thiebaut 2-3

