KVK Ninove – SK Lochristi

6-0

23/ 11 /13

==============================================================
Na vorige week de laatste ( Appelterre ) treffen we vanavond de voorlaatste uit de
rangschikking aan . De bezoekers stuurden (na de zware 3 – 7 pandoering ) deze week coach
Van Acker de laan uit , dus was het uitkijken naar hun reactie op het veld . Bij VK blijven
Jens en Mike( Slaghmulder ) out , maar de licht geblesseerden van verleden week ( Kevin
,David , Glenn ) evenals Gunter raakten toch allen ( gedeeltelijk ? ) speelklaar .
De bezoekers vangen de match vol goeie moed aan en zetten VK vast op zijn eigen
helft . Met topscorer ( en verleden jaar mede- “kampioenenmaker” ) Tom Ponnet heeft deze
promovendus duidelijk een spits in huis die weegt op een verdediging . Wanneer na
nauwelijks een kwartier al blijkt dat Lochristi het tempo niet kan volhouden neemt VK de
match definitief in handen . David rolt het middenveld op , waarna Gunter de bal klaarlegt
voor Lino die heel mooi buitenkant voet in de verste hoek binnenknalt ( 1 – 0 21 ‘ ) . Kevin
spurt op een indrukwekkende manier de linkerflank af , keiharde voorzet naar Gunter wiens
kopbal op de bovenkant van de kruising valt . Op slag van rust dwingt Mike een vrijschop af
op de hoek van de zestien . Yves schildert de bal met een perfecte krul ( net zoals in
Merelbeke ) net aan de binnenkant van de verste paal binnen . ( 2 – 0 42 ‘ ) . VK heer en
meester en nooit in de problemen . Een rustige 2e helft kondigt zich aan .
Na vijf minuten in de 2e helft ligt Lochristi volledig knock-out in de touwen . Wanneer
Youcef Lino diep stuurt kan doelman Baert diens schot eerst nog stoppen , maar Davy is goed
gevolgd en het staat 3 – 0 ( 48 ‘ ) . Direct daarop breekt Lino alweer door ,maar wordt
aangelopen door Willems . De bal op de stip en ook Gunter pikt zijn goaltje mee . (4 – 0 49‘).
Daarna demonstreert Youcef Kazi zijn klasse : hij trapt van buiten de zestien een prachtige
plaatsbal in de winkelhaak , maar de bal botst onderkant deklat terug het veld in . Dit had het
orgelpunt van de match kunnen worden . Lochristi voetbalt de gehele match nauwelijks één
echte kans bij elkaar . Christophe pakt een schot van Ponnet . Diezelfde Ponnet besluit even
later over . Voor de rest ziet Christophe de gehele avond geen bal . Dat onze verdediging ( als
ze volledig staat ) ondertussen onwrikbaar geworden is , is geen nieuws meer . In de 80ste
minuut kapt Davy zich vrij en besluit prachtig in de winkelhaak ( 5 – 0 ) . De afstraffing
wordt compleet wanneer Davy een voorzet van Lino binnenwerkt en zo zijn 3e van de avond
scoort . ( 6 – 0? 88 ‘ )
Eindelijk een overtuigende thuiszege van onze jongens . Net zoals onze buren uit
Appelterre was dit Lochristi duidelijk een maat te klein voor VK . Onze buren hadden echter
de verdienste om er hun ( voetbal)hoofd voor te leggen , wat van dit doodziek ( 22 tegengoals
op 5 matchen .) Lochristi allerminst kan gezegd worden . Volgende week zal het herboren
Rapide Lebbeke ( op papier was dit een titelkandidaat ) andere koek worden .
NINOVE: Callebaut; Bellon, Van Den Branden, De Wannemaeker, De Vos (54’ Joren De Crick);
Kazi, Hellinckx (61’ Van Belle), Geeroms (65’ Jelle De Crick), Standaert; Uyttenhove, Thiebaut
LOCHRISTI: Baert; De Schoenmaeker, Schoonjans, Helderweirdt, Willems; De Waele, Ponnet,
Mertens (65’ Badi), Stevens (74’ Lucas Van De Velde); Jonas Van De Velde, De Maesschalck
Doelpunten: 21’ L. Uyttenhove 1-0, 38’ Y. Bellon 2-0, 48’ D. Standaert 3-0, 49’ G. Thiebaut 40 (pen), 80’ D. Standaert 5-0, 88’ D. Standaert 6-0.

