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De topper die waarschijnlijk over de titel zal beslissen. Beide ploegen missen hun topschutter voor dit duel :
Davy Joye (enkelletsel) en Gunter Thiebaut (geel geschorst). Gezien de ruime kern van Petegem is het wel duidelijk
dat zij Davy iets minder zullen missen dan wij Gunter, die dit seizoen gewoon onvervangbaar is. De gemiddelde VK –
supporter zakte dan ook met het nodige voorbehoud af richting Deinze.
Uit de heenmatch herinneren wij ons o.a. nog heel goed dat het centrale duo bij Petegem achteraan
nauwelijks een duel verloor. De verrassing is dan ook groot wanneer Benoot na een in feite ongevaarlijke voorzet
van Lino de bal gewoon in de voeten van Jelle kopt die het leer in één tijd snoeihard in de winkelhaak vlamt, 0-1
voor VK in de derde minuut. Beter kan men niet beginnen. Petegem moet even herstellen van deze opdoffer. Kevin
krijgt een unieke kans op een dubbele voorsprong, maar hij kopt net naast. Net zoals in de heenmatch is het
middenveld van de thuisploeg technisch en fysiek superieur. Rond het kwartier maken we kennis met de man die
vandaag beslissend zal zijn : Wesley Basyn. Zijn rushes op links (voor ons rechts) zijn gewoon “dodelijk” voor VK. Op
het kwartier breekt hij uit, Christophe weert zijn schot af, recht op de voet van Kevin zodat de bal in doel gaat (1-1,
owngoal). Direct na de herneming een dubieuze fase. Vanborm wordt diep gestuurd, volgens de lijnrechter in
buitenspel en hij steekt dus de vlag omhoog. De scheidsrechter ziet (terecht) dat het geen buitenspel is en laat
doorspelen. De bal wordt in duel buitengewerkt, maar de inworp die 100% voor VK was, wordt aan de thuisploeg
gegeven. VK verrast, de bal centraal naar voor waar Crispyn droog de 2-1 op het bord poeiert. VK laat de moed niet
zakken en trekt naar voor. Het moet dit doen zonder David die hinkend het veld verlaat. Op een vrijschop van Yves
gaat iedereen naast en onder de bal. Ook doelman Vandenberghe verkijkt zich en laat de bal nogal makkelijk verder
in doel botsen (2-2). De vreugde is van korte duur. Basyn trekt zich nogmaals op gang. Weer een scherp schot
richting doel. Weer kan Christophe de bal weg boksen, weer botst de bal op Kevin (ditmaal op de borst) en weer gaat
de bal in doel (3-2, owngoal). En nog is het niet gedaan : bij het uitverdedigen vanop onze achterlijn ontfutselt Basyn
de bal, legt simpel breed naar Vanborm die de 4-2 maar moet binnen leggen. Op nauwelijks een half uur vallen dus 6
doelpunten. De thuisploeg zal het misschien liever anders horen, maar in feite zijn er daarvan 2 owngoals, 3
fameuze verdedigende fouten en ééntje met een geurtje eraan. Voor de eerste helft volstaat dit. Gesprekstof
genoeg bij de koffie.
Zoveel als er te zeggen viel over de eerste helft, zo kort kunnen we zijn over de tweede. Petegem controleert
de match, maar komt niet meer tot uitgespeelde kansen, met uitzondering van een knal van Basyn (gepakt door
Christophe). Het is daarentegen VK dat naarmate de match vordert nog een paar serieuze kansen afdwingt.
Vansuypeene brengt redding op de lijn. Benoot verliest de bal aan Jelle, maar deze besluit naast. Kort voor het einde
wordt het verschil tussen beide ploegen pas echt duidelijk wanneer Basyn het terrein verlaat en vervangen wordt
door Kissi. Bij geen enkele andere ploeg in de reeks zitten dat soort spelers op de bank . In de slotminuut mag Yves
nogmaals aanleggen maar Vandenberghe kan zijn vrijschop nog net in hoekschop deviëren.
Beide verdedigingen hebben vandaag – zacht gezegd – niet hun beste match gespeeld. Petegem was zeker
niet zo overtuigend als in de heenmatch. Indien VK volledig zou gestaan hebben en achteraan wat minder “foutjes”
gemaakt had, zat er misschien meer in. Indien en als tellen echter totaal niet mee in voetbal. Geen enkele ploeg in
eerste provinciale Oost Vlaanderen heeft dit seizoen het collectief en vooral het offensief geweld van Petegem. Deze
ploeg is dit jaar dan ook de sterkste en zal dan ook verdiend kampioen spelen. VK kan zich vanaf nu concentreren op
het behalen van een eindrondeticket, wat de bekroning zou zijn van een mooi seizoen.
Petegem: Vandenberge, Claerhout, Benoot, Vansuypeene, Jens De Coninck (83’ Blondeel), Anton Vanborm, Piet-Jan
De Coninck, Rienes Vanborm, Lievens, Basyn (80’ Kissi), Crispyn
KVK Ninove: Callebaut, Bellon, Vandenbranden, De Wannemaecker, De Vos, Kazi (65’ Van Belle), Geeroms (38’ Jören
De Crick), Hellinckx, Standaert (75’ Slagmulder), Jelle De Crick, Uyttenhove.
Doelpunten: 3’ Jelle De Crick 0-1, 16’ owngoal De Wannemaecker 1-1, 18’ Crispyn 2-1, 25’ Bellon 2-2, 27’ owngoal
De Wannemaecker 3-2, 31’ Anton Vanborm 4-2

