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Laarne Kalken werd voor het seizoen als een outsider voor de titel beschouwd . Het belooft
dus geen makkelijke avond te worden . Bij VK blijven Jarich en Youcef na hun goede prestatie op
Melsele centraal staan . Davy vervangt de geschorste Mike en schuift een rij achteruit . David ( terug
uit schorsing ) komt terug in een vrije rol vooraan links .
Van een studieronde is geen sprake . Vk neemt het initiatief direct in handen en duwt de
bezoekers achteruit . Eerst besluit Gunter over op pas van David . In de 10e minuut mogen we al
juichen wanneer Glenn een vrijschop van Yves perfect aan de eerste paal binnenkopt ( 1 – 0 ) .Pas in
de 17 e minuut komt Laarne een eerste keer in onze zestien . Daarna is het terug al VK wat de klok
slaat . Lino besluit 2 mooie open schietkansen allebei over . In de 26 minuut komt Yves alleen voor
doel en ziet jammer genoeg Gunter aan de 2e paal niet staan . Yves besluit deze niet te missen kans
recht op doelman Van Heule . Op het halfuur knalt Youcef over . Even later wordt het dan toch
eindelijk 2 – 0 wanneer Gunter een balverlies in de bezoekende defensie genadeloos afstraft . ( 32 ‘ )
. Laarne reageert met een knal van Van Wingen , gepakt door Christophe . Net voor rust misschien
wel het moment van de match . Na onnodig mistasten in onze verdediging wordt aan Van Der
Cruyssen de 2 – 1 op een presenteerblaadje aangeboden . Vk had in feite al op rozen moeten zitten ,
maar maakt het zichzelf vanavond wel heel moeilijk door eerst veel te veel kansen te missen en
daarna de aansluitingstreffer weg te geven .
Deze tegentreffer zindert duidelijk nog na in de 2e helft . Bij Vk is het vertrouwen nu weg en
de bezoekers ruiken hun kans . Van Der Cruyssen komt net tekort op een voorzet van Van Ham .
Diezelfde Van Ham blijft samen Van Wingen VK onder druk zetten .Op het uur komen we goed weg
wanneer Vivé met een afstandsschot de paal treft . Vk zet daar enkel een vrijschop van David
tegenover (gepakt door Van Heule ) . Vk trekt zich terug en kiest ervoor om de voorsprong te
verdedigen . Tot echt uitgespeelde kansen komt Laarne gelukkig niet meer , maar we spelen wel zo
goed als de gehele 2e periode op eigen helft .Het einde van de match wordt ontsierd door 2
regelrechte aanslagen op de enkels van Gunter , die allebei onbegrijpelijk enkel met geel bestraft
worden .( waarvoor dient rood in feite nog ? )
Een match waarna een dubbel gevoel overheerst : op basis van de eerste helft een
oververdiende overwinning , maar na de 2e helft kan Laarne misschien van meer dromen . Wij blijven
zo na 8 speeldagen op de 2e plaatst staan .

KVK Ninove: Callebaut; Bellon, Vandenbranden, De Wannemaeker, Hellinckx; Jelle De
Crick (80’ Joren De Crick), Kazi (83’ Van Belle), Geeroms, Standaert; Uyttenhove (90’
Huvet), Thiebaut
KVV Laarne-Kalken: Van Heule; De Winne, De Koker, De Decker, Van Der Cruyssen, Van
Wingen, De Ham, Waegebaert (77’ Turk), Sawo (77’ Blomme), Vivé (77’ Schouppe),
Wettinck
Doelpunten: 10’ Vandenbranden 1-0, 32’ Thiebaut 2-0, 43’ Van Der Cruyssen 2-1

