Lebbeke-KVK : 2-2

18-10-2014

Gezien de afwezigheid van Marabet, MBarki, Van Damme en Slaghmuylder
kwamen de herstelde Youcef samen met Mike Devos en de youngsters Daan De
Luyck en Jelle De Crick in de ploeg.
Rapide opende de match met een schot van Iakovlevski in de handen van Matthias.
Ninove nam onder impuls van een sterke Youcef het commando over maar Daan
(13’) en David (16’) misten de goede richting. Op een vrije trap van Yves klom Kevin
het hoogst en kopte raak(29’). Onze vreugde was evenwel van korte duur want
1min later stond het 1-1 toen Matthias mistastte bij een hoekschop en Iakovlevski
scoorde(31’). Onze jongens waren niet aangeslagen en bleven de thuisverdediging
onder druk zetten. Na een mooie collectieve aanval krulde Youcef de bal
ongrijpbaar in de hoek(38’). Dit was ook de ruststand en vooral Rapide mocht
hiermee tevreden zijn.
Na de koffie werd het spel wat evenwichtiger maar de VK bleef veruit de
gevaarlijkste ploeg. Kort voor het uur en na een misverstand tussen Matthias en
Kevin mocht Rapide een onnodige hoekschop nemen door Van Impe aan de eerste
paal binnengekopt(58’). Ninove zocht een nieuwe voorsprong maar Youcef
verlengde een voorzet nipt over(63’) en de thuisdoelman was attent op een kopbal
van Glenn(70’). Aan de overzijde kreeg Rapide hun eerste uitgespeelde kans van
de wedstrijd maar de ingevallen Issa schoot de bal over het doel. De voor een
leeggespeelde Daan ingevallen Jendi werd tot tweemaal toe door de thuisdoelman
afgestopt(76’). En de pech bleef maar duren toen Davy een voorzet van Lino op de
kruising kopte en de rebound tot tweemaal toe werd afgeblokt (80’).
Onze boys mochten zeker aanspraak maken op de 3 punten en dit na een heel
sterke en hoopgevende wedstrijd.
Gele kaarten : 51’ De Crick Jelle, 79’ Geeroms D., 80’ Standaert D. en 84’ Devos M.
Vervangingen : De Luyck (72’ Huvet), De Crick (75’ Hellinckx)
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