KVK Ninove – K E Appelterre

0-0

29 / 03 / 14

===============================================================================
De derby van het jaar wordt gespeeld voor in totaal maar liefst een kleine 1000
toeschouwers. Lang geleden dat we nog zoveel volk op “de VK“ mochten ontvangen. Het feit dat dit
tevens het (eerste en laatste ?) duel in eerste provinciale tussen Wesley Sonck en Gunter Thiebaut
(beiden onnodig voor te stellen) wordt, geeft deze match natuurlijk een uniek element. Appelterre
staat +/- compleet , VK moet naast Jens Haelterman en Yves Bellon nu ook nog Lino Uyttenhove
(buikspieren) missen .

Voor onze buren ( nog in volle degradatiestrijd ) is dit duel veel belangrijker dan voor VK.
Appelterre start dan ook veel scherper dan VK. Na 4 minuten schildert Wesley Sonck een vrijschop in
de winkelhaak. Met een prachtige zweefsprong brengt Christophe redding en onderstreept zijn
knalseizoen. Direct daarop kan Serbest vrij inkoppen, maar gelukkig kan Mike op de doellijn nog
redding brengen. VK schiet nu toch een beetje wakker en herstelt het evenwicht. Naar het beeld van
de vorige matchen is VK in de eerste helft maar een schim van de wervelende ploeg van voor
nieuwjaar. Appelterre blijft met veel inzet en duelkracht knokken voor elke bal, maar verder dan een
ongevaarlijk schot van Wesley komen ook zij niet meer.
Onze coach grijpt in bij de rust : Ruben en Jendi komen onze rangen versterken. De tweede
helft is van een hoger niveau dan de eerste. VK tapt nu duidelijk uit een ander vaatje, neemt het
middenveld in handen en voor het eerst in enkele weken zien we nog eens een paar mooie
combinaties. De Bisschop kan een kopbal van Gunter afweren. Jendi schiet naast. De bezoekers
krijgen ook iets meer ruimte, waarvan Wesley en Kevin Sonck dankbaar gebruik maken. Op een
doorbraak van Wesley brengt Christophe andermaal knap redding. VK is nu duidelijk beter. Dé kans
van de match is voor Gunter die alleen op De Bisschop afstormt. Zijn schot likt de buitenkant van de
paal. Kort voor het einde heeft de (zwak leidende) ref een “fata morgana” en geeft een
doorgebroken Gunter geel voor denkbeeldig handspel.

Beide ploegen namen één helft voor hun rekening. Wanneer de doelmannen (en de spitsen?)
de nul houden, is een brilscore de logische uitslag. Daarmee zijn sommigen misschien niet echt
gelukkig, maar is vooral niemand ongelukkig. Daarop volgt een “vochtige“ verbroedering in de
kantine(s) …

KVK Ninove: Callebaut; Joren De Crick, Van Den Branden, De Wannemaeker, Devos; Kazi, Hellinckx
(46’ Van Belle), Geeroms, Standaert (88’ Deblander); Jelle De Crick( 46 ‘ Huvet ) , Thiebaut

KE Appelterre: De Bisschop; Perreman, Serbest, Van Santen, Vanderheyden; K. Sonck, Kiekens, NoëlDero (82’ Fransaert), Meuleman (66’ Machtelinckx); Schoukens (84’ Kulkens), Wesley Sonck

