KVK – Robur : 3 – 0

11-10-2014

Na de pandoering op Appelterre en de 1 op 9 in de laatste 3 matchen staat vanavond vooral het resultaat
centraal. Mike Slaghmulder verdwijnt uit de ploeg ten voordele van Mike Devos terwijl vooraan de jonge Daan
De Luyck in de spits zijn kans krijgt.
VK start goed. Lino kopt over op voorzet van Yassine. Na een mooie combinatie Daan – Glenn besluit deze
laatste in het zijnet. Het dichtst bij de openingstreffer komt VK wanneer David uit een wel heel scherpe hoek
op de paal besluit. In het 2e kwartier herstellen de bezoekers (even) het evenwicht. Een mooie dubbelpas
tussen J. Van Nieuwenhuyse en Balhay en Matthias moet voor het eerst echt aan het werk. Kort daarna
besluit diezelfde Van Nieuwenhuyse mooi naast Matthias, maar wordt de bal gelukkig nog van de lijn gekeerd.
VK is duidelijk technisch en fysiek sterker dan Robur en komt in het laatste kwartier dan toch verdiend op
voorsprong. David breekt door, zet mooi voor naar Daan die zijn man opzij zet en dan getackeld wordt, maar
toch de bal terug bij David krijgt die uiteindelijk via een verdediger in doel besluit (1-0). Nog voor de rust kan
VK de match beslissen maar Yassine treft op pas van Daan alweer de paal.
Direct na de koffie breekt Lino door en zet perfect voor naar David die aan de 2 e paal binnen knikt (2-0). Kort
daarop een nummertje op hoekschop : Bellon naar de vrijstaande Glenn die keihard in de verste hoek
binnentrapt en het staat 3-0. Match gespeeld. Robur is duidelijk niet in staat om VK onder druk te zetten. Davy
en Lino (alleen voor doel) komen nog het dichtst bij een treffer maar beiden besluiten op de doelman.
VK wint al bij al vrij makkelijk van (waarschijnlijk) de zwakste tegenstander waar we dit seizoen al tegen
gespeeld hebben. De score had nog hoger moeten oplopen, maar dat dit onderdeel dit seizoen nu niet echt
het sterkste onderdeel van VK is, weten we al langer .
KVK Ninove: Dejonge, Bellon, Van Den Branden, De Wannemaeker, Devos (75’ Joren De Crick), Hellinckx,
Standaert (70’ Jelle De Crick), Marabet (67’ Mbarki), Geeroms, Uyttenhove, De Luyck
Robur: Boeykens, Verstraeten, De Rechter, Trienpont, Vandriessche (75’ Permentier), De Graeve (53’ De
Caluwé), Segers, Van Buyten, A. Van Nieuwenhuyze, J. Van Nieuwenhuyze, Belhaj (69’ De Bondt)
Doelpunten: 30’ en 46’ David Geeroms 1-0 en 2-0, 51’ Glenn Van Den Branden 3-0

