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De derby van het jaar – deel 1 – op verplaatsing . Appelterre staat +- compleet , maar VK mist
naast langdurig gekwetsten Haelterman en Slaghmulder nu ook Gunter Thiebaut ( klein scheurtje ) .
Met 13 gescoorde op 23 gemaakte VK goals( voor deze match ) is zijn belang overduidelijk . Na de
overwinning tegen Lede verleden week speelt VK zonder druk , terwijl de thuisploeg door het
ontbreken van Gunter zijn kans ruikt .
Aftrap voor VK . Youcef stift de bal over de verdediging naar Jelle die voorzet centraal
achter de verdediging waar Lino perfect op inloopt en het staat 0 – 1 . Net zoals verleden week
scoort VK dus in de 1e minuut een wel heel makkelijke goal . Voor de thuisploeg is dit natuurlijk een
rampscenario . Toch probeert Appelterre de match in handen te nemen . Ze doen dit vooral door
heel hoog druk te zetten en VK geen ruimte te geven . Ninove dreigt met een kopbal van Kevin ( over
) op vrijschop . VK controleert de match en komt niet in de problemen . De ref besluit dan maar wat
animatie in de match te brengen met een totaal denkbeeldige penalty wanneer Lino de bal gewoon
ontzet en Wantens even later over zijn been valt . Zelden waren vriend en vijand het zo eens over
een scheidsrechterlijke “ dwaling “ . Gerechtigheid geschiedt echter wanneer Christophe met een
fameuze safe de bal van ex VK er Dieter Noel Dero uit de hoek zweeft . Kort daarop moet VK verder
zonder Kevin die gekwetst het veld verlaat . Appelterre komt de eerste helft niet verder meer dan
een schot van Dieter op Christophe . Een gehavend VK staat bij de rust al bij al verdiend voor .
Direct na rust kopt Lino in de handen van De Bisschop . De thuisploeg probeert druk te
zetten , maar de VK verdediging staat als een huis en geeft de gehele match geen enkele open kans
weg . Wantens dreigt met een ongevaarlijk afstandsschot . Nu valt bij VK ook nog David uit . De
beslissing valt uiteindelijk een kwartier voor tijd wanneer Ruben een corner van Davy binnen knikt .
0 – 2 en boeken toe . Zelfs tegen een “ half “ VK kan Appelterre geen vuist maken , laat staan een
kans afdwingen . We spelen deze match dan ook zonder problemen verder uit en komen op het
einde nog dicht bij een derde treffer .
Tegen Petegem , Maldegem en Kruibeke speelde Appelterre heel verdienstelijk , maar
vandaag was voor hun een regelrechte offday , 1e provinciale onwaardig . VK zonder Gunter , David ,
Kevin , Jens ... was onder meer dankzij zijn uitstekende youngsters gewoon veel te sterk . Wij
nestelen ons ondertussen vrij stevig op de 2e plaats .

KE Appelterre: De Bisschop; Perreman, Serbest, Van Santen, Vanderheyden (74’
Machtelinckx); Sonck, Kiekens, Meuleman, Wantens (80’ Fransaert); Noël-Dero, Van
Oudenhove (65’ Schoukens)
KVK Ninove: Callebaut; Bellon, Van Den Branden, De Wannemaeker (22’ Van Belle), De Vos;
Kazi, Hellinckx, Geeroms (65’ Joren De Crick), Standaert; Uyttenhove, Jelle De Crick (70’
Huvet)
Doelpunten: 1’ Uyttenhove 0-1, 74’ Van Belle 0-2

