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Een niet afgevende Rapide klom snel op voorsprong maar halfweg de eerste helft
kwam Ninove langszij. Toen de bezoekers aan het uur opnieuw scoorden beet de
thuisploeg de tanden stuk op de goed georganiseerde opponenten.

Ninove zette direct druk op de bezoekende verdediging maar toen Kevin De Wannemaeker
in de fout ging op Lendert Putteman ging de bal op de stip. Yannick Van Impe gaf Christophe
Callebaut het nakijken (04’).
Rapide ging door en Van Impe vlamde een verre inworp van Jan Wauters in één tijd net
naast de verste paal (09’).
Aan de overzijde kopte Gunter Thiebaut een vrije trap van David Geeroms achteruit maar
Ruben Van Belle kopte over de lat (12’). Lino Uyttenhove kopte een voorzet van Joren De
Crick inde handen van Dieter Malfait (17’).
Ninove bleef druk uitoefenen en toen Uyttenhove werd gehaakt ging ook nu de bal op de
stip. Gunter Thiebaut trapte zijn 28ste seizoenstreffer tegen de netten (23’).
Een knal van Geeroms ging een metertje naast (34’) terwijl een schot van Jens Verroken nog
net werd afgeblokt (35’). Op slag van rust haalde Malfait een kopbal van De Wannemaeker
uit de kruising.
Ook na de koffie zette de thuisploeg de meeste druk maar Rapide plooide niet en bleef
gevaarlijk.
Callebaut had een knappe reflex in huis op een pegel van Jeff De Visscher na een vrije trap
(52’). Peter De Pauw trapte een afvallende bal naast (54’) en ook De Wannemaeker miste de
goede richting met een kopbal (56’).
Toen een schot van Putteman in de voeten van Jeff De Visscher kwam mocht de
bezoekende aanhang juichen (62’).
Ninove trok verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar de vrijstaande Glenn Van Den
Branden kopte een voorzet naast (66’). Een knal van Jelle De Crick viel via de rug van Jendi
Huvet in de handen van Malfait (78’).
Bij Rapide was het nu alle hens aan dek maar ook bij de thuisploeg leek de brandstof
helemaal opgebruikt.
KVK Ninove: Callebaut, Van den Branden, De Wannemaeker, Van Belle, Standaert (64’
Hellinckx), Uyttenhove, Kazi, Geeroms (76’ Huvet), Thiebaut, Joren De Crick (64’ Jelle De
Crick), Devos.
Rapide Lebbeke: Malfait, De Ridder, Rusabana, De Visscher, Wauters, Haegeman (67’
Roesems), Putteman, De Saedelaere, De Pauw, Van Impe (84’ Brusselmans), Verroken (94’
De Muynck).
Doelpunten: 4’ Van Impe 0-1, 23’ Thiebaut 1-1, 62’ De Visscher 1-2
Kaarten: geel: 4´Devos 19’ De Pauw, 55’ Thiebaut, 69’ Rusabana
Scheidsrechter: Eric De Vriese

