Svelta Melsele – K.V.K. Ninove 0 – 3

12/10/2013

Zaterdag gingen we op bezoek bij Svelta Melsele, onze verste verplaatsing dit seizoen
die opnieuw door heel wat trouwe supporters werd meegemaakt. Wij werden door de
thuisaanhang beschreven als een ploeg met meer dan alleen maar Gunter Thiebaut (34
doelpunten vorig seizoen) maar voornamelijk een compleet geheel en hechte ploeg.
In de beginfase komt een vrije trap van Vinck recht in de handen van onze goalie
Christophe Callebaut. Verder dreigde Svelta nog met een harde trap ver naast door
Erkoç. En dan schoten onze groen-zwarte jongens uit de startblokken en namen
resoluut het initiatief in handen. In de 9de min scoort Davy Standaert het
openingsdoelpunt schuin en grondscherend voorbij de kansloze doelman Franssens.
Ninove drukt stevig door en de 0 – 2 komt in de 17de minuut op naam van Jelle De Crick
die bij de les is na het slechte uitverdedigen van de lokale doelman. Die trapt de bal op
Vanhaecht en geeft onvrijwillig de perfecte assist voor dit doelpunt. Rond het halfuur
pakt Cathoir de eerste gele kaart in de wedstrijd voor een fout op Lino Uyttenhove.
Gunter Thiebaut laat de derde goal (nog even) liggen en trapt de bal snoeihard op de
deklat. Vinck krijgt nog geel voor een fout op Youcef Kazi en ook onze Mike Devos krijgt
geel (zijn derde dit seizoen, geschorst volgende week) voor een fout op Lambrecht.
De thuisploeg laat aan de rust Van Den Nieuwenbriel in de kleedkamer en Vervaet mag
zijn rentree maken. De blauwwitte motor blijft echter sputteren en op het uur pakt Vinck
zijn 2de gele kaart van de avond voor het te fel doorgaan op onze doelman Christophe
Callebaut die de bal al stevig vastklemde, terecht geel, Vervaet pakt ook nog geel voor
protest in deze fase. Svelta moest nog een halfuur met 10 man verder. Een autoritair
Ninove maakte vanaf dan optimaal gebruik van deze numerieke meerderheid. Gunter
Thiebaut trapt van dichtbij nipt over. Jyrki Franssens vervangt Vanhaecht in de 65ste min
en Joren De Crick vervangt Yves Bellon die last krijgt van de buikspieren. Thuisspeler
Cathoir komt in schietpositie maar besluit over, één van de zeldzame wapenfeiten van
Melsele in de tweede helft. De onvermijdelijke Gunter Thiebaut mag op een snelle
tegenaanval de 0 – 3 tegen de netten trappen in de 72ste min. De verdediging wordt
compleet weggetikt en de topscoorder uit onze reeks bekroont zijn goede wedstrijd met
zijn 10de treffer. Ruben Van Belle mag nog invallen ten nadele van Youcef Kazi en Jelle
De Crick maakt plaats voor Jendi Huvet. Smet mag in de slotfase nog trappen maar zijn
bal wijkt af in hoekschop. In alle linies was Svelta Melsele de volledige wedstrijd de
mindere ploeg en na de uitsluiting van Vinck was het helemaal boeken toe. Ninove
speelde opnieuw de perfecte wedstrijd en volgende week wacht ons het thuistreffen
tegen K.V.V. Laarne-Kalken. Door het gelijkspel van leider Sparta Petegem thuis tegen
Jong Lede staan we nu op de tweede plaats op één punt van de leider…
SCHEIDSRECHTER : Admir Mesanovic
K.V.K. Ninove : Callebaut, Bellon, Vandenbranden, De Wannemaeker, De Vos, Jelle
De Crick, Hellinckx, Kazi, Standaert, Uyttenhove, Thiebaut
Invallers : Joren De Crick, Van Belle, Huvet &Van Der Meersche
Svelta Melsele : Jordy Franssens, Vanhaecht, Lambrecht, Liessens, Van Den
Nieuwenbriel, De Moor, Cathoir, Smet, Vinck, Erkoç en De Maeyer.
Invallers: Somers, Van Goethem, Jyrki Franssens & Vervaet.

