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De thuismatch tegen Lede is een rechtstreeks duel voor de 2e plaats . VK recupereert Glenn
en Yves, Jens en Mike Slaghmulder blijven out . Bij Lede valt tijdens de opwarming centrale
verdediger Tackaert uit wat in extremis een aantal verschuivingen in hun verdediging teweeg brengt .
Deze positiewissels bij Lede die op het laatste moment ( moesten ) doorgevoerd worden ,
breken hun direct zuur op . Aftrap VK , bal onmiddellijk in de zestien waar bij de bezoekers iedereen
door elkaar loopt . Een eerste poging van Davy wordt nog afgeblokt , een 2e schot van David wordt
door Meulewater van de lijn gehaald , maar de onvermijdelijke Gunter trapt de rebound
ongehinderd binnen . Na 30 seconden 1 – 0 , een wereld van verschil in zo ’ n match . Lede is alles
behalve uitgeteld en duwt VK achteruit. Net zoals verleden week moeten we het middenveld
prijsgeven . Achteraan maakt VK deze keer echter een solide indruk . Op het kwartier heeft Lede 4
hoekschoppen op een rij , zonder 1 doelpoging . Op het halfuur moet Christophe ingrijpen op een
schot van De Schepper . Praet vuurt een raket af die naast gaat . 1 – 0 bij de rust , een gevleide
tussenstand voor VK .
Na de koffie wil Lede kost wat kost gelijk maken en zet alles op alles . Zwart steekt Schockaert
diep die alleen voor Christophe over lobt . Net wanneer iedereen denkt dat het bezoekende offensief
begint te luwen , krijgt Lede een vrije trap . Deze wordt door De Kegel droog binnen getrapt en 1 – 1
( 51 ‘ ) . Lede drukt nu door en VK krijgt ruimte op de counter . Bij Lede blijven de hoekschoppen en
vrije trappen elkaar opvolgen , maar onze verdediging geeft geen krimp . Het verschil ten opzichte
van onze vorige thuismatch tegen Zelzate is duidelijk . Integendeel , de tegenprikken van VK
beginnen steeds scherper te worden . Op één van deze counters wordt een schot van Davy gelost
door Meulewater en , alweer , wie anders dan Gunter is er als de kippen bij om zijn 13e van het
seizoen te scoren . ( 2 – 1 67 ‘ ) . Deze nieuwe achterstand komt bij Lede aan als een mokerslag . De
wil is er nog , maar de scherpte niet meer . Lede dreigt enkel nog met een vrij trap van
Vandenbossche die buitenkant paal buitengaat . VK neemt nu het initiatief over en komt in feite nog
het dichts bij een treffer . Lede is niet meer in staat om nog aan te dringen en VK speelt
controlerend de match uit .
VK wint vandaag dankzij een sterke verdediging en de efficiëntie van onze aanval ( Gunter
dus ) . Lede vond dat het recht op meer had ,maar zal de oorzaak vooral bij zichzelf moeten zoeken .
VK staat nu los op de 2 e plaats en mag zich dus zonder druk opmaken voor de derby van het jaar
tegen Appelterre .
KVK Ninove : Callebaut , Vandenbranden, De Wannemaeker , Standaert , Uytenhove ( De Crick Joren)
, Bellon , Kazi , Geeroms , Thiebaut ( De Crick Jelle ) , Hellinckx ( Van Belle ) , Devos .

Jong Lede: B. Meulewaeter, T. Spotbeen, K. Wellens, D. De Smet, T. De Kegel, K. Van den
Bossche (77’ G. Melckebeeck), T. Corvilain (90’ A. Ndikumana), T. De Schepper, R. Praet (67’
T. Coppens),
K. Schockaert, T. Zwart
Doelpunten: 1 – 0 (1’ Thiebaut), 1 – 1 (51’ T. De Kegel), 2 – 1 (67’ Thiebaut )

