KVK Ninove – KSK Maldegem

4-0

7 / 12 / 13

============================================================================
De bezoekers van vanavond tellen wat ronkende namen in hun rangen : Sampson Twum (o.a. ex-Deinze),
Jurgen Landuyt (o.a. ex-Cercle Brugge, Oostende, Aalst) en Kevin Roelandts (o.a. ex-Club Brugge, Zulte Waregem,
Antwerp). Hun gemiste seizoenstart leidde tot het ontslag van trainer Mortier die vervangen werd door Piet
Verschelde die de laatste weken 6 op 6 haalde. VK recupereert Mike Devos (terug uit schorsing) terwijl Jens zich
klaarstoomt bij de beloften. Mike Slaghmulder blijt out.
Van bij de aftrap wordt duidelijk dat dit Maldegem geen cadeau is. De duels zijn stevig tot hard. Wie niet
sterk op zijn benen staat wordt onderuit gepegeld. Dit is geen match voor “watjes“. De bezoekers moeten het
hebben van een sterke defensieve organisatie en de balvaste offensieve spelers Djedovic, Twum en Roelandts. Het
eerste doelpunt valt letterlijk uit de lucht. Na een hoekschop wordt de bal weggewerkt, maar terug gestuurd door
Yves richting de mee opgerukte Kevin. Deze gaat op de rand van de 16 in duel met de 2 centrale bezoekende
verdedigers en pegelt de bal in 1 tijd hoog richting doel. Doelman De Vlieger was totaal onnodig uitgekomen zodat
de bal gewoon over hem binnen gaat (1-0). Gaandeweg knokt Maldegem zich beter in de match en duwt VK
achteruit. Jarich, David en Youcef hebben hun handen vol met Roelandts en co, maar verweren zich uitstekend. Mike
wordt bij een uitbraak van achteren gewoon getorpedeerd, waarop de (te ?) veel toelatende ref Milad eindelijk geel
trekt. Ook Maldegem moet echter constateren dat dit VK geen zwakke plekken heeft. Roelandts mikt hun enige
echte kans naast. De eerste helft geeft een match in evenwicht maar toch leidt VK.
Na de koffie hetzelfde spelbeeld. Glenn is gekwetst in de kleedkamer achter gebleven en werd vervangen
door Ruben. Maldegem zet op basis van duelkracht VK onder druk . Toch kan ook Maldegem in feite de gehele
match geen enkele uitgespeelde kans in elkaar knutselen. Op een counter wordt Gunter op de rand van de zestien
gewoon onderuit geschoffeld door Bulens. Onbegrijpelijk onbestraft. Even later is het toch raak. Een prachtige
voorzet van David wordt door Gunter met de kop in doel verlengd (2-0). De bezoekers zetten nu alles op alles en
sturen hun flanken vooruit. Dit wordt door VK binnen de kortste keren afgestraft met het mooiste doelpunt van de
avond. Hoekschop Maldegem, balrecupratie VK, David geeft door op Youcef die Lino in het straatje stuurt en
beheerst de 3-0 binnentrapt. Letterlijk een counter uit het boekje. Maldegem is fysiek door zijn beste krachten heen
en de veer is nu gebroken. De bezoekers vallen enkel nog op door hun onderlinge gemekker. De kroon wordt op het
werk gezet door Ruben die zijn zoveelste goede invalbeurt in de verf zet met een treffer op hoekschop (4-0).
VK blijft de sprekende uitslagen opstapelen. Vandaag bewijst het dat het ook kan knokken als het moet. Het
kind van de rekening was een stevig Maldegem dat enkele sterke maar ook enkele zwakke punten heeft. We sluiten
de heenronde dus af als 2e op 1 punt van de 1e. Wie had dit gedacht eind augustus ?

KVK Ninove: Callebaut; Bellon, Van Den Branden (46’ Van Belle), De Wannemaeker, De Vos; Kazi, Hellinckx
(81’ Joren De Crick), Geeroms, Standaert (80’ Jelle De Crick); Uyttenhove, Thiebaut
Maldegem: De Vlieger; Goeminne, Landuyt, Bulens, Missiaen; Devinck (60’ Van Acker), Calsijn (80’ De
Vreese), Mortier (70’ Medaoui), Djedovic; Roelandts, Twum
Doelpunten: 20’ De Wannemaeker1-0, 60’ Thiebaut 2-0, 75’ Uyttenhove 3-0, 85’ Van Belle 4-0

