KVK Ninove – KFC Merelbeke

3-0

14 / 12 / 13

============================================================================

Vanavond spelen we de eerste match van de terugronde tegen Merelbeke waar wij op 31
augustus tot ieders (en onze eigen ?) verrassing gingen winnen . De door afwezigen en blessures
geplaagde bezoekers ( Bouchalaa , Blanckaert , enz.. ) zijn ondertussen in volle degradatiestrijd
terwijl bij VK Jens Haelterman voor het eerst sinds september bij de kern is .
Het eerste gevaar van de match komt er al in de beginfase . Van Damme trapt op doel en de
bal wijkt af op Youcef . De bal dreigt over Christophe in de winkelhaak te belanden , maar Christophe
houdt met een kattensprong zijn netten schoon en laat zien dat het geen toeval is dat VK al 5
weken geen tegendoelpunt pakt . Dichter zal een offensief totaal afwezig Merelbeke nooit bij een
treffer komen . Reybroeck pakt een schot van David en Christophe laat zich niet verrassen door een
rebound van Melkebeke. VK neemt de match nu in handen en vooral de lichtvoetige Lino , overal
aanwezig , doet de statische bezoekende verdediging constant pijn . Op een hoekschop krijgt Gunter
eerst een duw in de rug , daarna bij het kopduel een elleboog in de nek , waarna Dewulf ook nog
probeert zo hard mogelijk op hem te vallen . Wie Gunter kwaad krijgt weet waaraan hij zich mag
verwachten . Wanneer Lino voorbij drie man dribbelt en daarna mooi tussendoor Gunter bedient ,
aarzelt deze niet en het staat 1 – 0 ( 28 ‘ ) . Spranghers stopt nog een bal van Lino op de lijn . VK
verdiend op voorsprong bij de rust.
Na de koffie staat er nog één ploeg op het plein . Het middenveld van Merelbeke ( de eerste
helft nochtans niet slecht ) laat het nu afweten en Reybroeck komt in een schiettent te staan . Davy
kopt over . Gunter besluit op de doelman . Youcef mikt op de deklat . Wanneer de bezoekende
defensie een diepe bal ongelukkig doet afwijken is Lino er als de kippen bij om door te breken en de
2 – 0 op het bord te zetten ( 65 ‘ ). Merelbeke op de knieën. Lino is vanavond niet af te stoppen . Na
een actie op links zet hij perfect voor waarop Gunter de 3 – 0 binnenknikt (71’). Direct daarop besluit
diezelfde Gunter niet langer risico ’ s te nemen en verlaat het veld . VK vind het voldoende en speelt
de match rustig uit . Baert krijgt nog rood na 2 gele kaarten .
VK wint andermaal oververdiend , scoort 18 op 18 en krijgt nu al 5 matchen geen
tegendoelpunt binnen ( doelsaldo laatste 6 matchen +21 ). In het kalenderjaar 2013 verloor VK
slechts 4 van de in totaal 30 ( 14 vorig seizoen , 16 dit seizoen ) gespeelde competitie wedstrijden
en scoorde daarbij liefst 89 ( !! ) keer . Dit 2013 moet één van de meest succesvolle periodes uit de
clubgeschiedenis zijn .
Ninove: Callebaut, Bellon, Van Belle, De Wannemaeker, De Vos, Kazi (78’ Joren De Crick), Hellinckx,
Geeroms (75’ Jelle De Crick), Standaert, Uyttenhove, Thiebaut (73’ Haelterman)
Merelbeke: Reybrouck, De Rudder, Spranghers, Cuneyt, Baert, Melkebeke, Djelassi (85’ Cocquijt),
Van Damme (75’ Satyn), Ruysschaert, Decraene (70’ Janssens), Dewulf
Doelpunten: 28’ Thiebaut 1-0, 65’ Uyttenhove 2-0, 71’ Thiebaut 3-0

