KVK – Avanti Stekene : 1 – 3

27-09-2014

Na het verlies van Laarne-Kalken tegen Eine deze namiddag konden onze boys mits winst alleen aan
de leiding komen. Dit mocht tegen dit Stekene, dat nog maar 3 punten had, geen probleem zijn. Het
begin was dan ook veelbelovend met na 3 min de eerste gele kaart voor een bezoekende verdediger
na fout op Ridwane. We bleken in deze beginfase duidelijk de betere maar slaagden er maar niet in
om ook maar 1 doelkans af te dwingen.
Het waren integendeel de bezoekers die na onnodig balverlies van Ridwane in de 14de min een open
kans versierden. Gelukkig was Kevin juist op tijd met zijn tackle. Vijf minuten later beging Joren een
overbodige fout en uit de daarop volgende vrijschop scoorde hun spits met een mooie goal de 0-1.
Op de 25ste min zette een bezoekende aanvaller Joren op het verkeerde been en plaatste de bal in de
hoek, 0-2 en Matthias had nog geen bal geraakt. Twee minuten later pakte de bezoekende “12” geel
na een zware fout. De vrije schop werd door David op het hoofd van Glenn geschilderd en de 1-2
stond op het bord. In de 32ste min werd Youcef wegens kwetsuur vervangen door Yarich. Na een
bezoekende kans en een omhaal van David was het rusten geblazen.

De tweede helft namen onze jongens met power play de match in handen en dit leverde voor de
bezoekers 2 gele kaarten op. Alle middelen waren blijkbaar goed om hun voorsprong te verdedigen!
Toch speelden we niet op het niveau van de voorgaande wedstrijden en de kansen bleven schaars.
Yassine en Ridwane kwamen nog dicht bij de gelijkmaker maar ook de afwerking stond niet op punt.
Op het uur werd Lino vervangen door Jelle en ook Mike kwam wat later in voor Joren.
Het laatste kwartier speelden we alles of niets en ging Kevin in de punt van de aanval spelen. Na pass
van Davy kon Kevin koppen maar ook hij geraakte niet voorbij de bezoekende doelman. Het waren
integendeel de bezoekers die op een schaarse uitbraak met een buitenspelgeurtje voor de 1-3 zorgden.
Dolle vreugde bij de bezoekers en een grote ontgoocheling bij onze boys die ook nog Youcef voor
enkele weken zagen uitvallen. Hopelijk kunnen we ons zondag tegen de ongeslagen buren van
Appelterre herstellen van deze off-day.
Wico

