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VKk moet aan deze wedstrijd beginnen zonder Mike Devos, Gunter Thiebaut en Glenn
Vandenbranden (geschorst) terwijl ook Yves en Jens nog steeds in de lappenmand liggen. Toch zou
men vandaag (eindelijk) buitenshuis en tegen het al veroordeelde Lochristi nog eens een driepunter
moeten scoren .
Het matchbegin is voor VK dat echter geen echte kans kan bijeen voetballen. Vooraan wordt
vooral de balvastheid van Gunter gemist. Gaandeweg herstelt de thuisploeg het evenwicht. VK speelt
te slordig en verliest te veel de bal. Wanneer dan ook nog eens de verdediging te ver van de man
begint te spelen, ruikt Lochristi zijn kans. De gretige thuisploeg is nu baas. Schoonjans besluit op
Christophe en de rebound van Pinas wordt van de lijn gehaald. Ponnet mikt op de deklat. Wat moest
gebeuren, gebeurt dan ook in het laatste kwartier. Onze rechterflank wordt opgerold, een gepaste
voorzet en De Waele kan zo goed als vrij binnenknallen (1-0). De thuisploeg blijft de match
beheersen. Kort voor rust breekt Ponnet centraal door en besluit mooi in het hoekje (2-0). VK na
een bedenkelijke eerste helft terecht op achterstand .
Andermaal grijpt onze coach tijdens de rust serieus in : Ruben wordt diep in de spits
geposteerd en Jeroen Bellemans neemt achteraan zijn plaats in. Ook het middenveld wordt
herschikt. Het spelbeeld verandert onmiddellijk. VK neemt het middenveld over en drukt de
thuisploeg achteruit. De aansluitingstreffer valt bijna letterlijk uit de lucht : een hoge voorzet valt
bijna loodrecht naar beneden op het hoofd van Ruben die (bijna zonder springen) de bal in de hoek
binnenkopt (2-1). Lochristi heeft blijkbaar teveel brandstof verstookt in de eerste helft en valt (net
zoals in de heenmatch) na een uur volledig stil. Toch duurt het nog tot halfweg de tweede helft
vooraleer de thuisploeg echt breekt. In een geharrewar raakt de bal niet weg en Jarich kan de
gelijkmaker binnentrappen (2-2). Dat het voor VK erop en erover ging zijn tegen een ondertussen
machteloze tegenstander was dan al duidelijk. In het laatste kwartier brengt Kevin VK na een
hoekschop met een rake kopbal op voorsprong (2-3). In het slot knalt Davy nog een duidelijke 2-4
eindstand op het bord.
Een voor de rust veel te plat VK boekt dus uiteindelijk toch zijn eerste uitoverwinning in 2014.
Het bijsturen van onze coach, de vechtersmentaliteit van de 2e helft (en de sterke terugval van de
thuisploeg ?) zorgden samen voor de ommekeer en de verdiende zege.

SK Lochristi: Baert, Schoonjans (63’ Mertens), Reybrouck, Morel, Ponnet, Stevens, Van De Velde, De
Maesschalck, De Waele, Pinas (74’ Badi), Nkulu (74’ Degrande).
KVK Ninove: Callebaut, De Wannemaeker, Van Belle, Standaert, Uyttenhove (45’ Bellemans), Kazi,
Geeroms (81’ Deblander), Huvet, Hellinckx, Slagmulder, Joren De Crick Joren (45’ Jelle De Crick).
Doelpunten: 30’ De Waele 1-0, 43’ Ponnet 2-0, 53’ Van Belle 2-1, 69’ Hellinckx 2-2, 83’ De
Wannemaeker 2-3, 88’ Standaert 2-4.

