Kruibeke – KVK : 0 – 2

31/08/2014

Voor onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moesten we op verplaatsing naar het
sterke Kruibeke waar we de vorige jaren steevast verloren. Gelukkig kon onze coach beroep
doen op zijn sterkste elftal en was behalve de langdurig gekwetste Kasper iedereen paraat.
Uit de ploegopstelling bleek dat Lino en Mike Slagmulder de voorkeur kregen op Ridwane en
Mike Devos.
Op een zwaar en wegens het te lange gras moeilijk bespeelbaar veld namen onze jongens
van het begin het initiatief. Na 5 min kreeg Kevin reeds geel voor handspel. Na een mooie
combinatie kreeg Yassine een schietkans maar de doelman redde het grondscherend schot.
Even later was het de beurt aan Youcef maar ook hier stond de doelman pal.
Geel was er ook voor een verdediger van Kruibeke en de daaropvolgende vrijschop van Yves
ging maar nipt over. De VK werd steeds sterker en bij de thuisploeg was het alle hens aan
dek om een doelpunt te vermijden. Voor de rust kregen ook Glenn en Yassine nog een
onterechte gele kaart van een niet konsekwent leidende scheids. Met de 0-0 bij de rust
mocht vooral de thuisploeg gelukkig zijn want behalve bij een onterecht toegestane
vrijschop kwamen ze nooit in het stuk voor.
Voor de 2e helft bracht Alain Ridwane ipv Lino en deze wissel bracht onmiddellijk meer
dreiging. Toch was het Matthias die op het uur uitpakte met een mooie save op een schot
van Pieters. Maar 5 min later was het dan toch 0-1 toen Junior een misverstand in hun
verdediging afstrafte. Korte tijd nadien werd Davy foutief gestopt in de backlijn maar i.p.v.
een strafschop kreeg hij geel voor een zogezegde schwalbe. Ook in de 1e helft werd een
duidelijke strafschopovertreding op Kevin niet gefloten. Na slecht uitverdedigen van
Ridwane pakte Penneman uit met een mooi vluchtschot maar Matthias had een even mooie
redding in huis.
Het antwoord van de VK volgde snel en ook hun doelman had een goeie redding op een
schot van Yassine. Toen enkele minuten later een sterk ingevallen Ridwane foutief gestopt
werd was het Yves die met een mooie vrijschop voor de 0-2 zorgde. Pas afgetrapt of het was
bijna 0-3 toen Junior de lat raakte. Na 83min kwam Joren de moegestreden Mike vervangen
en 2 min later kwam Jarich voor David.
De voorlaatste min kreeg de thuisploeg nog een vrijschop cadeau na een vermeende
fout van Glenn maar opnieuw was het Matthias die de afgeweken bal mooi in hoekschop
verwerkte. Een zwak leidende scheidsrechter, die in deze toch wel faire partij liefst
9 gele kaarten uitdeelde waarvan 6 voor onze jongens, blies even later de partij af.
Al bij al een oververdiende overwinning voor een sterk VK die al het goede van de
voorbije weken bevestigde.
Doelpunten : 0-1 Junior Van Damme, 0-2 Yves Bellon.
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