KVK Ninove - SK Lovendegem

3-2

11 / 1 / 14

=================================================================================
Een topper tussen de 2e en de 3e in de rangschikking . Bij VK proberen dezelfde elf die tegen Dikkelvenne een
misstap begingen dit vanavond recht te zetten . Bij Lovendegem staat nieuwkomer Rusten meteen in de basis .
De match vliegt uit de startblokken. Beide ploegen willen winnen en trekken vooruit. Beide ploegen
beschikken ook over voetballend vermogen met als gevolg dat de bal razendsnel rondgaat. Na de match zullen veel
spelers van beide ploegen bevestigen dat ze vandaag waarschijnlijk de meeste kilometers van het seizoen in één
wedstrijd gelopen hebben. Op het kwartier haalt Lino op rechts na een dubbelpas met Gunter de achterlijn en zet
voor. David neemt de bal vol op de slof en de volley gaat onhoudbaar tegen de netten (1-0). Lovendegem reageert
onmiddellijk. Dekeukeleire duikt alleen op voor Christophe maar deze komt gevat tussen. Kort daarna gaat Van
Leirberghe alleen door. Christophe kan eerst afweren, maar gelukkig kan Mike de rebound van de lijn keren. Wie zijn
kansen mist, loopt op de gasbek. Het is een oud voetbalspreekwoord, maar ook nu weer van toepassing. Wanneer
Hellinckx de bal doorsteekt naar Gunter, kijken libero Van Den Bergh en doelman Helin net iets te lang naar elkaar.
Gunter dus door en deze mist niet (2-0). De bezoekers blijven knap voetballen en Van Leirberghe komt alweer oog in
oog met Christophe, die ook deze keer weer pakt. Ook een schot van Van Geem vormt geen probleem voor onze
goalie. Gunter kopt over. Lovendegem zet alles op alles om toch nog voor de rust te scoren. Op corner kopt Van Den
Bergh terug tot bij Masureel die voor een leeg doel over kopt. Lovendegem mist 4 open kansen in de eerste helft.
Zo kan men niet winnen. VK scoort wel en het staat dus 2-0 bij de koffie.
In de tweede helft gaat Lovendegem nog meer druk zetten. Echte uitgespeelde kansen levert dit niet op.
Rond het kwartier schildert Ruymbeke een vrijschop op de deklat. De frustratie bij de bezoekers neemt toe en de
match wordt even wat harder. Het siert alle spelers dat ze zelf na enkele minuten terug de kalmte vinden. De match
blijft heel snel op en af gaan. Kazi trapt over. Niet toevallig is het één van de fysiek beste spelers die match beslist :
halfweg de 2e helft gaat David voorbij zo goed als de volledige bezoekende verdediging en trapt perfect in de hoek
(3-0). Lovendegem moet nu bekomen en gedurende 5 minuten zakt het tempo dan toch even. Daarna schuiven de
bezoekers een verdediger door naar de aanval voor een laatste stormloop. Deze scoorde bijna meteen, maar De
Coninck beroerde de bal voor de lijn nog in buitenspelpositie. Kort daarop demonstreert Ruymbeke nogmaals zijn
traptechniek en deze keer gaat de bal wel binnen (3-1). VK doet de deur nu op slot. In blessuretijd trapt Voet via de
onderkant van de deklat nog de 3-2 op het bord.
Eén van de mooiste matchen dit seizoen met 5 prachtige doelpunten en een hele rits gemiste kansen. Wie af
en toe naar nationale gaat kijken, weet dat dit niet moet onderdoen voor wedstrijden uit bevordering. De meest
efficiënte ploeg wint vandaag en niet voor het eerst dit seizoen is dat dus VK. In de 2e periode nemen wij nu
afgetekend de leiding. Door het gelijkspel van Petegem komen wij dus zelfs op kop in de rangschikking (in afwachting
van de uitspraak na de match Zelzate - Petegem).
KVK Ninove: Callebaut; Bellon, Vandenbranden, De Wannemaeker, De Vos; Kazi, Hellinckx, Geeroms (90’ Joren De
Crick), Standaert (83’ Haelterman); Uyttenhove (77’ Jelle De Crick), Thiebaut
Lovendegem: Helin; Masureel, Van Den Bergh, Van Waes (70’ Hoebeke), Ampe, Ruymbeke, Van Geem, De
Keukeleire, Rustem (46’ De Coninck), Voet, Van Lerbeirghe
Doelpunten: 15’ Geeroms 1-0, 32’ Thiebaut 2-0, 73’ Geeroms 3-0, 80’ Ruymbeke 3-1, 90‘+3’ Voet 3-2

