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Het verleden leert ons dat wij op verplaatsing bij Kruibeke de voorbije jaren enkel een gelijkspel
behaalden , alle andere matchen werden verloren. We zijn dus gewaarschuwd. Yves moet licht
gekwetst afhaken, Lino geraakt speelklaar.
Op een loodzwaar plein , met enkele echte moddervlekken waarop de bal gewoon blijft steken,
probeert VK de match in handen te nemen. Technisch is VK iets beter en duwt de thuisploeg
achteruit. De goal valt wat uit de lucht, na slecht uitverdedigen knalt Lino droog in de hoek (10‘, 0-1).
Naarmate de wedstrijd vordert, gaat het tempo eruit en komt Kruibeke beter in de match. Ook de
gelijkmaker valt uit de lucht. Penneman zet voor en Vandemanacker kopt simpel binnen (1-1, 30‘).
Alhoewel kerstdag en nieuwjaar al voorbij zijn, geeft VK direct daarop een cadeau weg : Ward
Vertonghen wordt volledig vrij gelaten in onze zestien en dat mag men natuurlijk niet doen (2-1, 32‘).
Het lijkt alsof men bij Kruibeke dankbaar is en iets wil terugdoen : Verstraeten speelt achteruit naar
Van Koevorden die al vooruit gelopen was. Gunter neemt ook ons cadeau in dank aan (2-2). Gelijk bij
de rust in een match die nog alle kanten uit kan.
VK komt gewoon slecht uit de kleedkamer. De passen komen niet meer aan, de dubbelpassen
mislukken en de duels worden verloren. De thuisploeg speelt geen groots voetbal en teert vooral op
karakter, maar is nu baas en creëert enkele halve kansen die door Vandemanacker, Pieters en
Rensing gemist worden. Het is op een onterechte hoekschop dat Vertonghen Kruibeke terug op
voorsprong kopt (3-2, 67‘). VK probeert nu aan te vallen, maar haalt (in feite de gehele match, maar
vooral in de 2e helft) nooit zijn niveau. Op counter krijgt Pieters de kans om VK uit te tellen, maar
Christophe pakt. In het slot krijgt de ingevallen Jens dan toch de kans om een gelijkspel af te
dwingen, maar hij besluit naast. Het is integendeel Pieters die na een uitbraak de eindstand op het
bord zet (4-2, 87‘).
VK wisselt na de winterstop dus goed met slecht af. Vandaag waren enkele spelers onzichtbaar. Het
slechte veld was natuurlijk niet in het voordeel van VK, maar dat mag geen excuus zijn. Op basis van
de 2e helft verdient Kruibeke de winst. Bij VK moet men zich vooral vragen stellen over de 8
tegendoelpunten op 3 matchen. Zaterdag tegen Ursel zal het beter moeten.

KJV Kruibeke: Van Goethem, Noeninckx, Vandemanacker (83’ Smets), Van Koevorden, Verstraeten,
Pieters, Vertonghen, Penneman (75’ De Bondt), Suy, Smolders, Rensing
KVK Ninove: Callebaut; Bellon, Vandenbranden, De Wannemaeker, De Vos, Kazi (61’ Jelle De Crick),
Hellinckx (76’ Van Belle), Geeroms , Standaert (70’ Haelterman), Uyttenhove, Thiebaut
Doelpunten: 10’ Uyttenhove 0-1, 30’ Vandemanacker 1-1, 32’ Vertonghen 2-1, 43’ Thiebaut 2-2, 67’
Vertonghen 3-2, 87’ Pieters 4-2

