KVK Ninove – Svelta Melsele

2–1

15/02/14

=================================================================================
Na de stopgezette match tegen Ursel en de nederlagen op Kruibeke en Petegem hoopt
iedereen bij VK vanavond op een driepunter . We moeten de match aanvangen zonder Yves
(gekwetst) en Jarich ( geel geschorst ) . Ruben ( centraal ) en Joren ( back rechts ) komen aan de
aftrap . Bij de bezoekers ontbreekt Erkoç .
Vk mist zijn start volledig . Al na 2 minuten stormt Vervaet op Christophe af . Deze remt zijn
schot af en Mike kan op de lijn nog redding brengen . Diezelfde Vervaet stuurt daarop Cathoir diep
die ook alleen voor doel voorlangs besluit . Op 5 minuten dus 2 unieke kansen voor de bezoekers .
Vk verliest zo goed als elk duel , komt nooit aan voetballen toe en bijna geen enkele pas komt aan .
Halfweg de eerste helft trapt Vinck naar doel . De bal wijkt af op Joren en het leer zweeft over
Christophe in doel ( 0 – 1 ) . De Maeyer en Vervaet missen voor Melsele de kansen op een dubbele
voorsprong . Gedurende de gehele eerste helft kan VK nauwelijks een kans afdwingen. Rust met een
terechte achterstand tegen een sterk Melsele .
Zo kan het niet verder en onze coach grijpt dan ook serieus in : Mike Devos en Youcef
worden vervangen door Mike Slagmulder en Jelle De Crick . De belangrijkste verandering is echter de
positiewissel tussen Glenn en Ruben . Met Glenn op het middenveld schakelt VK een versnelling
hoger en begint eindelijk te voetballen en te combineren . De bezoekers moeten achteruit . Een
vrijschop van David wordt door Van Goethem van de lijn gekopt . Het is slechts uitstel . Wanneer
Glenn door het centrum breekt wordt deze door Vermeulen foutief in de zestien gestopt . Gunter
scoort de gelijkmaker vanop de stip . ( 1 – 1 ) . VK is nu sterker en Franssens moet plat op een schot
van alweer Glenn . Melsele countert gevat maar heeft de kansen van de eerste helft niet meer . Mike
komt vrij voor doel maar schiet vanuit een schuine hoek naast . Gunter haalt de achterlijn maar
niemand was gevolgd om zijn voorzet te verzilveren . Op het ogenblik dat iedereen zich kan
verzoenen met een gelijkspel ( beide ploegen waren 1 helft baas ) zet Huvet perfect voor vanop
rechts . Met een wonderlijk staaltje techniek “trekt “ Gunter de bal aan de 2e paal nog in doel ( 2- 1 ) .
Vandaag krijgt VK misschien iets meer dan het verdient . De (positie) wissels van onze coach
samen met het scorend vermogen van een zekere Gunter Thibaut doen deze – bij de rust – verloren
match nog in het voordeel van VK eindigen . Voor de Waaslanders een koude douche , voor VK is de
eindronde nu wel heel dichtbij .

Ninove: Callebaut; Joren De Crick, Vandenbranden, De Wannemaeker, De Vos (46’ Slagmulder); Kazi
(46’ Jelle De Crick), Van Belle, Geeroms, Standaert; Uyttenhove (81’ Huvet), Thiebaut
Melsele: Jordy Franssens, Van Goethem, Cathoir, Lambrecht, Vermeulen, Jirky Franssens, De Maeyer,
Smet, Vinck, Suy, De Moor, Vervaet (82’ Van Aken)
Doelpunten: 22’ Vinck 0-1, 56’ en 90‘ Thiebaut 1-1 (str.) en 2-1

