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VK begint het nieuwe jaar met een verplaatsing naar Dikkelvenne, een ploeg die een stevig
geheel vormt en het ons in de heenronde heel moeilijk maakte. VK staat na de winterstop ongeveer
volledig.
De thuisploeg vangt de match, zoals verwacht, aan vanuit een sterke organisatie, m a w met
8 man achter de bal. VK vindt hier niet direct een antwoord op. Vooral in het middenveld loopt het
stroef. Dikkelvenne speelt hard en kort op de bal en (letterlijk) op de man wat voor de toeschouwers
niet direct een aangenaam schouwspel oplevert. De thuisploeg loert op de counter maar komt nooit
verder dan afstandsschoten van Vanderhaeghen en Kesteloot. VK dwingt toch de beste kansen af.
Gunter kopt op de buitenkant van de paal en kort daarna nipt over. Verder vallen bij VK vooral de
misverstanden, slechte passes en verloren duels op. VK breekt enkele keren goed door, maar dan
wordt te snel op doel getrapt of wordt juist de bal afgelegd wanneer men op doel kan trappen.
Veldoverwicht voor VK maar brilsore bij de rust.
In de 2e helft neemt de thuisploeg met zuiver gevechtsvoetbal de match in handen. Een
doelpunt van Kesteloot wordt terecht voor buitenspel afgekeurd. Dikkelvenne trapt enkele keren op
doel, telkens hoog over. Wanneer Kesikbas bij de thuisploeg uitvalt, krijgen wij terug “voet aan de
grond” op het middenveld. Bij ons valt Mike gekwetst uit. De doelpunten vallen in de laatste 10
minuten. Eerst kan Mertens totaal ongehinderd en vrijstaand een hoekschop binnenkoppen (1 – 0 ).
Direct daarop kan Lino zich doorzetten, voorzet naar Gunter en ook hij kan binnenkoppen ( 1 – 1 ) .
Aftrap en direct de 2 – 1 : Vanderhaeghen zet zich door en Mertens scoort zijn 4e goal op 2 matchen
tegen VK. In de slotfase komt VK nog dichtbij het gelijkspel wanneer Gunter alleen voor doel
opduikt, maar hij besluit voorlangs.
VK begint 2014 dus met één van de slechtste matchen van het seizoen. We moeten dan ook
geen excuses zoeken voor de nederlaag. Volgende week kunnen we één en ander rechtzetten in een
rechtstreeks duel tegen Lovendegem, 3e in rangschikking .

.SC DIKKELVENNE: Dirinck, Lauweryns, Diop, Van Der Vloedt, Moerman, De Guchteneire, Rasschaert
(46’ Eeckman), Kesikbas (69’ Serruys), Kesteloot, Van Der Haeghen (84’ Seghers), Mertens.
VK NINOVE: Callebaut, Bellon, Van den Branden, De Wannemaeker, Devos (78’ De Crick), Hellinckx
(65’ Van Belle), Kazi (66’ Haelterman), Geeroms, Standaert, Uyttenhove, Thiebaut.

GELE KAARTEN: Kesikbas, Van Der Haeghen, Thiebaut, Mertens.
DOELPUNTEN: 81’ Mertens 1-0, 83’ Thiebaut 1-1, 85’ Mertens 2-1.

