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=========================================================================
Met Zelzate treffen we net als 2 weken geleden de ( voor de match ) 5e uit de
rangschikking aan. VK begint licht gehandicapt aan de match : Yves , Jens en Mike blijven
out, maar nu voegt ook Glenn ( contractuur ) zich toe aan deze lijst.
Van bij het matchbegin nemen de bezoekers het middenveld in handen en zullen
deze controle gedurende de gehele match nooit echt verliezen. Doelgevaar blijft in het
eerste kwartier uit langs beide kanten. VK voelt zeker in dat begin de afwezigheid van Yves
en Glenn en heeft moeite met het uitverdedigen. Naarmate de match vordert hersteld VK
het evenwicht en komt beter opzetten. Halfweg de eerste helft zet Davy perfect voor naar
de 2e paal waar Gunter maar moet binnen trappen. De bal botst echter raar en gaat onder
zijn voet door. Een niet te missen kans. Zelzate reageert direct met een schot van Van
Sprundel. Ook Gunter vuurt een kogel af die naast gaat. De offensieve driehoek van Zelzate
bestaat uit Jacobs, De Smet en diepe spits Van Sprundel. Deze driehoek doet ons hoe langer
hoe meer pijn en dwingt onze verdediging het laatste kwartier in de fout. Jacobs zet
gemeten voor en Van Sprundel kan binnenwerken (0-1, 36‘). VK dus op achterstand na 45’.
Na de koffie willen onze jongens zo snel mogelijk gelijkstellen. Davy krijgt zo goed
als direct na de aftrap een uitgelezen kans, maar kopt volledig vrijstaand recht in de armen
van De Vleesschauwer. Even later komt Gunter terug in stelling, maar De Vleesschauwer
parreert zijn schot. Wie zijn kansen mist, komt in problemen. Dit gebeurt dan ook in de 64’
wanneer alweer Jacobs voorzet naar alweer Van Sprundel die onhoudbaar in de winkelhaak
binnenkopt (0-2). Boeken toe voor VK. Met nog een kwartier te gaan kan de mee opgerukte
Van Damme de voorzet van Van Moorhem aan de eerste paal in doel tikken (0-3, 79 ‘). De
bezoekers vinden dit voldoende en dringen niet meer aan. Onze ingevallen youngsters
brengen terug wat vuur in de match en Jelle kan kort voor tijd de eerredder binnentrappen
op voorzet van Nils (1-3, 84‘). Verder komt VK niet meer.
Vk lijdt dus zijn 2e thuisnederlaag op 3 thuismatchen. Zoals verleden week al
aangegeven zitten we duidelijk in een fase waar één en ander moeilijker gaat. Waar wij in
het begin van het seizoen héél efficiënt waren ( Merelbeke, Lovendegem, Kruibeke, Ursel … )
is scoren op dit ogenblik een hele opgave. De indruk dat deze match enkele weken geleden
anders zou afgelopen zijn, is dan ook groot. Dit doet niets af aan de verdienste van Zelzate,
dat vandaag verdiend de maat nam van VK.
KVK Ninove: Christophe Callebaut, Kevin De Wannemaeker, Ruben Van Belle (76' Nils
Rooms), Davy Standaert, Lino Uyttenhove (46' Jelle De Crick), Ypucef Kazi, David Geeroms
(65’ Jendi Huvet), Gunter Thiebaut, Jarich Hellinckx, Joren De Crick en Mike Devos.
KVV Zelzate: Fréderique De Vleesschauwer, Laurence Tronckoe (78' Roy Broeckaert), Jeroen
Van Damme, Patrice Engelschenschildt, Joachim Hebberecht, Joren Hebberecht, Tommy
Jacobs, Sam Van Moorhem, Niek van Sprundel, Arne De Smet (87' Delfio De Mol) en Kevin
Druwé.
Doelpunten: 36' + 64' Niek Van Sprundel 0-1 en 0-2, 79' Jeroen Van Damme 0-3, 84' Jelle De
Crick 1-3.

