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Na een mislukte seizoenstart hebben de gastheren van vanavond ( voor het seizoen
op papier een titelkandidaat ) zich ondertussen herpakt en behaalden de laatste weken 9 op
9. VK blaakt ondertussen van zelfvertrouwen, maar mist nog steeds Jens en Mike.
De match begint met open vizier. Beide ploegen willen voetballen en trekken
alle aanvalsregisters open. Na een verre inworp knalt De Pauw nipt naast. Op corner wordt
een bal van De Visscher ( door een ploegmaat ? ) van de lijn gehaald. Christophe pakt een
schot van Verroken. VK reageert met een trap van Davy ( mooi gedevieerd door Malfait )
en een schot van David. Op dat ogenblik hanteert VK al het wapen wat de succesformule
van de avond zou worden : een bal op de diepste speler, die daarna gewoon klaar legt voor
de snel opkomende man. De (te) trage centrale verdedigers van de thuisploeg gaan op deze
manier een zware avond tegemoet. Na tien minuten pakt Rusabana al geel op de
doorgebroken Lino Rond het kwartier beseffen beide ploegen dat de tegenstander ook kan
voetballen en wordt toch wat meer zekerheid ingebouwd. De 35e min wordt dan de “Kevin
De Wannemaeker“ minuut. Eerst haalt hij, na een misverstand in onze verdediging, een
plaatsbal van Putteman van de lijn. In de daaropvolgende fase knalt hij aan de overkant de
bal door het “pak” binnen (0-1, 35‘). Zoals in dit seizoen nog al gebeurde, is bij deze
thuisploeg na een tegentreffer de veer gebroken. Aftrap en een doelpunt uit het boekje :
balrecuperatie, diepe bal op Gunter die doorkopt naar de herboren Lino die De Visscher
uitkapt en de 0-2 staat op het bord (‘ 39 ) . VK op rozen bij de rust .
VK begint de 2e helft zoals het de eerste eindigde : Glenn rukt op , een dubbelpas met
David die de bal magistraal doorsteekt en zo Glenn alleen voor doel zet (0-3, 47‘). De
volgende in de rij is Gunter. Ook hij breekt na een eenvoudig samenspel door het centrum
van de verdediging en werkt beheerst af (0-4, 52‘). Op een dikke 10 spelminuten scoort VK
drie gelijkaardige doelpunten. De thuisploeg is volledig van slag. Op een corner kopt Glenn
zijn 2e van de avond binnen (0-5, 59‘). VK vindt dit voldoende. De thuisploeg kan nu op zoek
naar de eerredder, maar we slagen erin om voor de 3e opeenvolgende match de 0 te
houden. Het laatste tegendoelpunt is ondertussen de vrijschop van Lede. De laatste “veld
goal “ tegen dateert al van 3/11 ( thuis tegen Zelzate ). Op het einde valt VK nog met 10 na
het uitvallen van Huvet, maar dat levert geen verandering op in het spelbeeld.
VK wordt van week tot week sterker en pakt dus oververdiend zijn 4 e zege op rij,
ditmaal tegen een toch niet te onderschatten Lebbeke. Cijfers zeggen wel niet alles, maar
toch : na 14 matchen heeft VK nu 10x gewonnen, 2 x gelijkgespeeld en 2 x verloren . Dit is
dus exact hetzelfde schema als het vorige seizoen.
Rapide Lebbeke: Malfait, Rusabana, De Visscher, Wauters, Haegeman, Putteman, De
Saedelaere (46’ Cooreman), Van Delm, De Pauw, Verheire (53’ Y. Roesems), Verroken (67’
De Muynck)
KVK Ninove: Callebaut, Van Den Branden (63’ Van Belle), De Wannemaeker, Standaert,
Uyttenhove (67’ Huvet), Bellon, Kazi, Geeroms, Thiebaut (67’ Jelle De Crick), Hellinckx, Joren
De Crick
Doelpunten: 35’ K. De Wannemaeker 0-1, 39’ L. Uyttenhove 0-2, 47’ G. Van Den Branden 03, 52’ G. Thiebaut 0-4, 59’ G. Van Den Branden 0-5

