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Deze zonnige namiddag speelt VK op verplaatsing bij Laarne Kalken. VK moet dit doen zonder
Joren De Crick, Kevin De Wannemaeker ( beiden geel geschorst ) en Yves ( nog steeds gekwetst ). Bij
de thuisploeg zijn er na de “bestuursperikelen “ een paar spelers gestopt en ook zij hebben enkele
geschorsten.
De match trekt zich heel traag op gang. Bij VK valt op dat de duelkracht en het passenspel
(net zoals verleden week de eerste helft thuis tegen Melsele) ontbreekt. De thuisploeg was
doorlopend baas, maar kan een duidelijk veldoverwicht slechts uitdrukken in een doelpunt van
Unver, die een individuele actie met een mooi afstandsschot in de verste hoek afrondde ( 1 – 0 ).
VK kon Van Heule voor de rust niet één keer op de proef stellen. Een eerste helft om snel te
vergeten.
Na de rust een zelfde scenario. Een ommekeer zoals verleden week blijft deze keer uit. Ook
nu kan VK onbegrijpelijk nauwelijks 3 goede passen na elkaar geven. De wil om te winnen is bij de
thuisploeg duidelijk groter. Zonder groots voetbal maar op karakter en wilskracht wordt VK dus
alweer achteruit geduwd. In twee minuten beslissen Ongena (2 - 0 ) en Wettinck ( 3 - 0 ) de
wedstrijd. VK moet tot het slotkwartier wachten op de eerste ( en enige ) echte kans en die wordt
door Gunter ( op voorzet van Jelle ) mooi afgewerkt ( 3 – 1 ) . Voor Ninove niet meer dan een
eerredder.
Laarne- Kalken wint verdiend. Dit moet over 90 minuten zowat het zwakste zijn dat VK dit
seizoen op de mat bracht. Onze jongens waren vandaag onherkenbaar als men denkt aan sommige
matchen uit de heenronde. Laat ons hopen dat dit dipje niet te lang duurt.

KVV Laarne-Kalken: Van Heule, De Ham (74’ Poté), De Winne, Schouppe, De Koker, Unver, De Decker
(74’ Grobet), Ongena (73’ Sawo), Van Der Cruyssen, Waegebaert, Wettinck.

KVK Ninove: Callebaut, Van Den Branden, Van Belle, Standaert (46’ Huvet), Uyttenhove (76’ De
Crick), Kazi, Geeroms, Thiebaut, Hellinckx, Slagmulder (74’ Deblander), De Vos

Doelpunten: 25’ Unver 1-0, 71’ Ongena 2-0, 72’ Wettinck 3-0, 78’ Thiebaut 3-1.

