KVK - Lovendegem : 2 – 0
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Ten opzichte van de vorige wedstrijd kwam Ridwane in de ploeg ten nadele van Lino die op
de bank startte. Reeds na 1min speelde Ridwane de bal naar David die met een strakke
voorzet aan de 2e paal Junior bereikte en het stond meteen 1-0. Van een blitzstart
gesproken.
Onze jongens bleven op hun elan doorgaan en het tempo lag veel te hoog voor de bezoekers
die alleen aan verdedigen konden denken. Dit resulteerde in enkele hoekschoppen en
doelrijpe kansen via Glenn en Yassine. Een ongrijpbare Ridwane dolde met zijn bewaker die
keer op keer naar de noodrem moest grijpen. Hier had de ref zeker geel moeten trekken.
Spijtig viel na 15 min Junior uit met een spierletsel en de bezoekers kwamen meer en
meer in de wedstrijd. Zo schoot hun spits na 20 min nipt naast en had Matthias een goede
reactie wanneer hij een nieuw schot op de deklat duwde. Maar onze boys lieten niet
begaan en David besloot op de doelman(37min), Yves trapte een vrijschop nipt over(42min)
en Lino verkwanselde een open kans door een slechte kontrole in de 44min. Met de rust
mocht zeker Lovendegem niet klagen met de 1-0.
Na de rust waren het de bezoekers die meteen ten aanval trokken en zowel in de 1e als de
6e min was het Matthias die met twee mooie reddingen uitpakte. Nu waren het opnieuw
onze jongens die via David, mooie redding van de doelman en vooral Ridwane die na
balverlies een open kans naast de verste doelpaal plaatste. Op de 20 min moest hun
verdediger naar de noodrem grijpen op de doorgebroken Lino en kreeg hiervoor een
terechte rode kaart.
De bezoekers zetten nu alles op alles en Matthias had geluk toen hij bij zijn enige foutje de
bal tot zijn opluchting nipt naast de paal zag hobbelen. Maar onze boys maakten handig
gebruik van hun numerieke meerderheid en op de tegenaanval konden Lino en Ridwane het
niet afmaken.
Het was Glenn die na een vrijschop van Yves met een rake kopbal op de 77e min de stand op
2-0 bracht. Gelukkig was het Matthias die met een superredding een min later de
aansluitingstreffer verhinderde. Jendi en Jarich kwamen nog in de plaats van Ridwane
en Yousef en Mike kreeg nog geel na domweg de bal weg te trappen.
Al bij al hebben onze jongens al het goede van de laatste weken bevestigd en dit tegen een
steengoede tegenstander. We kijken al uit naar de topper van volgende week tussen twee
ongeslagen ploegen.
Supporters op post.
Doelpunten : 1-0 Junior Van Damme, 2-0 Glenn Van Den Branden.
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