KVK Ninove – KWIK Eine

2–0

8/3/2014

Het goede nieuws over de uitspraak van de geschorste match tegen Ursel, door het
beroepscomité omgezet in een 6-0 overwinning, het mooie lenteweer en de
carnavalstemming waren voor onze jongens het sein om de wat mindere periode af te
sluiten met een prachtprestatie.
Ondanks de afwezigheid van de gekwetsten Christoph, Yves en Davy werden de bezoekers
onmiddellijk duidelijk gemaakt dat onze boys er zin in hadden. Na een 1e aanval waren de
bezoekers heel gevaarlijk met een mooi schot van Pareyn, even mooi gered door de
debuterende Matthias. Na deze verwittiging begonnen onze boys met de belegering van het
bezoekende doel en dit resulteerde in de openingstreffer van de mee opgerukte Kevin die na
een afgeweerde hoekschop de daarop volgende voorzet, weliswaar met de medewerking
van een flaterende bezoekende doelman, in doel kopte. 2 minuten later was het reeds 2-0
toen Gunther na een mooie aanval scoorde met een afgeweken bal. Een minuut later
belandde een voorzetschot van Vergucht bovenop onze doellat. En het ging maar door: 11e
min prachtig schot van Gunther nipt over. 15e min Lino mist reuzenkans wanneer hij alleen
voor doel komt na een mooie collectieve aanval. 19e min opnieuw grote kans, nu voor
Gunther die voorlangs besluit. Het tempo zakte nu even maar de VK bleef de betere ploeg en
op de 38min was het Glenn die met een kopbal dicht bij een 3e treffer kwam. Na een
opstootje tussen Kevin en Verdonck pakte Gunther geel toen hij tussenbeide kwam. Bij de
rust mocht Eine heel tevreden zijn dat het maar 2-0 stond.
De 2e helft lieten onze boys het tempo zakken en controleerden ze het matchverloop. Mike
kreeg na een tackle een lichte gele kaart. Op de 70e min besloot Jelle naast na opnieuw een
mooie aanval. Ook David kon een mooie voorzet van Kazi niet afwerken en enkele tijd later
kreeg ook Lino een gele kaart.
De bezoekers kregen in de 87e min eindelijk nog een kans maar de goede voorzet werd door
Lauwereyns gemist. Het antwoord van de VK kwam 2 min later toen een schot van Gunther
door de doelman met een beenveeg werd weggewerkt.
Ondertussen waren Jendi, Mike en Ruben ingebracht voor Jelle, Lino en Youcef.
Al bij al een dik verdiende overwinning van onze boys die met deze fel verjongde ploeg
bewees klaar te zijn voor de eindronde.
De volgende 2 uitwedstrijden tegen potentiële tegenstanders voor de eindronde, Zelzate en
Lede zullen ons wellicht wat wijzer maken.
Wico
Doelpunten : 1-0 De Wannemaeker, 2-0 Thiebaut

