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=======================================================================
Vanavond speelt VK de absolute topper van 1e provinciale Oost Vlaanderen thuis
tegen Petegem . Dat we deze topper mogen spelen is voor VK op zich al een onverhoopt
succes . We vatten de match aan met hetzelfde elftal dat op Ursel won. Petegem is een
ploeg die vorig seizoen slechts op de laatste speeldag op de barrageplaats kwam en daarna
degradeerde uit 4 klasse . Met de gevoerde transferpolitiek ( o a Sam Crispijn – ex Eendracht
Aalst ) is het duidelijk dat zij dit verblijf in 1 provinciale tot 1 seizoen willen beperken . In elk
geval hebben we met +- 500 toeschouwers een mooie voetbalavond op VK .
Van bij het matchbegin hebben we vanaf de zijlijn een “ dit gaat niet éénvoudig
worden” gevoel . Petegem neemt direct het middenveld en het initiatief in handen . De bal
gaat snel en zuiver rond . Doelgevaar is er niet direct , maar wij geraken nauwelijks over de
middellijn. De 2 centrale verdedigers van de bezoekers zijn heer en meester en gaan van de
gehele match maar 1 echt duel verliezen terwijl hun middenveld technisch wel heel sterk is .
Op het halfuur krijgt David geel voor een tackle op de middencirkel . Even later kopt Crispijn
de enige echte kans van de 1e helft naast . De neutrale toeschouwer zal bij de rust dan ook
ontgoocheld geweest zijn . Het sleutelmoment van de match vindt plaats in de 42 e minuut .
Bij uitverdedigen van Petegem duwt David de bal met hand weg van voor zijn gezicht . De
ref ziet hierin vrijwillig handspel en geeft David , tot verbazing van zelfs enkele bezoekers ,
zijn 2 e geel en dus rood . Toch wel een heel zware ( overdreven ) en matchbepalende
beslissing !
Het is duidelijk dat VK met 10 tegen 11 in de 2e helft aan een moeilijke opdracht
begint . Christophe kan een kopbal van Crispijn stoppen . Op het uur geeft Joye een perfect
steekballetje en tackelt Davy de doorgebroken Vanborm . Joye trap binnen en 0 – 1 ( 56 ‘ ) .
Direct daarna verstuurt Yves een perfecte diepe bal naar Gunter , die deze keer wel voorbij
de 2 verdedigers geraakt , maar De Neve pakt zijn schot . Dit was een enige uitgelezen kans
voor VK . Referee Gauthier ( zoon van … ) doet de frustratie bij VK oplopen door enkele
serieuze fouten van de bezoekers door de vingers te zien en VK bijna altijd direct met geel te
bestraffen . Wanneer ook een terugspeelbal door hun doelman straffeloos mag met de
handen gepakt worden is de scheidsrechter helemaal de gebeten hond . Ondertussen
bepaalt Petegem verder de match .Op het einde wordt een moegestreden VK helemaal
verslagen . Crispijn kopt een voorzet van Vanborm raak ( 0 – 2 80 ‘ ) . Gunter reageert nog
met een schot uit een onmogelijke hoek , maar De Neve pakt alweer . Op counter gaat
Anton Vanborm aan de haal het staat 0 – 3 ( 87 ‘ ) . In de slotfase wordt het echt pijnlijk
wanneer Crispijn de overdreven 0 - 4 op het bord zet ( 89 ‘ ) .
Voetjes op de grond bij VK .De uitslag is wel overdreven . Het is duidelijk dat de ref
vandaag een beslissende rol gespeeld heeft , maar dan nog moeten we toegeven dat de
bezoekers de betere ploeg waren . Wie kampioen in deze reeks wil spelen zal dit Petegem
moeten kloppen , zoveel is duidelijk .
KVK Ninove: Callebaut; Bellon, Vandenbranden, De Wannemaeker, De Vos; Jelle De Crick
(63’ Hellinckx), Kazi, Geeroms, Standaart (65’ Joren De Crick), Uyttenhove (70’ Huvet),
Thiebaut

Petegem: De Neve; Weytens, Benoot, Vansuypeene, Jens De Coninck, Rienss Vanborm (84’
Maebe), Pieter-Jan De Coninck, A. Vanborm (86’ Zahnaoul), Lievens (85’ Blondeel), Joye,
Crispijn
Doelpunten: 56’ Joye 0-1, 80’ Crispijn 0-2, 87’ A. Van Burm 0-3, 88’ Crispijn 0-4

