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Vorig seizoen leerde ons dat de verplaatsing naar Eine is nooit makkelijk is . De thuisploeg
mist zijn spitsen Vanderbeck en Vergucht terwijl wij het moeten stellen zonder Jelle De Crick (geel
geschorst ) en de gekwetsten Yves Bellon , Jens Haelterman en Mike Slaghmulder .
Eine trekt zoals verwacht een dubbele verdedigingsgordel op en speelt met slechts 2 man
voor de bal . De eerste helft wordt getekend door het slechte weer : een serieuze onweersvlaag
samen met stevige rukwinden maken normaal voetbal onmogelijk. Toch manifesteert VK zich
duidelijk als de beste ploeg en creëert 3 open doelkansen : Alleen gaat de bal er dit keer niet in .
Gunter moet de bal aan de 2e paal maar binnenkoppen, maar besluit naast . Davy komt alleen voor
Rosseel , maar trapt de bal recht op de doelman . In het slot kan David van op het penaltypunt vrij
aanleggen , maar knalt recht op de dwarsligger . Eine stelt hier de gehele 1e helft gewoon niets
tegenover . Brilscore bij de rust , maar met deze kansen had VK altijd moeten voorstaan .
Gedurende de 2 helft stopt het met regenen ( niet met waaien ) , maar het plein ligt er
ondertussen loodzwaar bij . Eine hersteld het evenwicht , maar verder dan een ongevaarlijk
afstandsschot van Lauwerijns komt het de gehele 2e helft niet . Vk krijgt nog 2 open kansen : bij de
eerste kan Davy de bal in 2 keer niet voorbij Rosseel krijgen . De 2e is een vrije kopkans voor Ruben
op corner. Deze gaat over . In het slot probeert Kevin het nog met een schot , maar Rosseel pakt . De
vreugde van de thuisploeg na het eindsignaal spreekt boekdelen over hun eigen ambities . ( thuis 0 0 , 4 x geel , 5 open kansen tegen en zelf nauwelijks in de bezoekende 16 geweest zonder 1 kans …en
maar juichen )
Mede door de weergoden een draak van een match die VK altijd moet winnen . Maar waar
we in het begin van het seizoen echter aan een hoog gemiddelde afwerkten , lukt dit laatste de
voorbije 2 matchen duidelijk minder ( 2 goals uit 11 open kansen … ) . De 1e periode titel lijkt weg te
zijn , maar met nu al 20 punten is dit na de promotie een droomstart in 1e provinciale .

Eine: Rosseel, Lauweryns, Van De Velde, De Vos Kim, Tembuyser (68’ Radaj), Raedt (81’
Achir), Vandenhende (59’ Pareyn), Verdonckt, De Temmerman, Seminck, Goossens
Ninove: Callebaut, Van Den Branden (65’ Van Belle), De Wannemaeker, Standaert,
Uyttenhove (69’ Huvet), Kazi (88’ Deblander), Geeroms, Thiebaut, Hellinckx, De Crick, De Vos
Mike

