KWIK Eine - KVK : 0-3

16-11-2014

Behalve de langdurig gekwetsten Junior en Yves was ook onze kapitein Glenn (3xgeel)
geschorst. Gelukkig bleek Kevin tijdens de opwarming speelklaar als vervanger van
Glenn. Maar na zijn eerste interventie(3’) kreeg hij opnieuw last.
Onder impuls van kersvers kapitein Youcef en een sterke Davy namen onze jongens de
match in handen.
Na balverlies moest Mike de doorgebroken thuisspits foutief afstoppen(10’). De vrijschop
werd door Vergucht keihard in de muur geschoten. Maar diezelfde Mike speelde met een
mooie diepe bal de doorspurtende Davy aan die aan de 2e paal David aanspeelde en
deze kopte ons op een 0-1 voorsprong(16’).
Na een mooie collectieve aanval werd opnieuw Davy alleen voor de doelman afgezonderd
maar deze laatste kon met een beenveeg redding brengen(26’).
Eine kwam nu wat meer in de wedstrijd en Kasper stond op de goede plaats bij een snelle
tegenaanval(30’) en kon ook na een niet gefloten fout op Kevin de doorgekopte verre
ingooi nog net wegboksen(33’).
Na mistasten van Mike bij een verre vrije trap faalde de thuisspits en kon Joren het gevaar
keren. Rust 0-1
Na de rust kwam Jarich in de ploeg voor de hervallen Kevin.
Met Kasper(20j),Jarich(21j),Joren(20j),Jeroen(24j) en Mike(23j) stonden 5 youngsters in
de verdediging. En ze deden het uitmuntend, want behalve een vroege kans na
balverlies(47’) kreeg de thuisploeg geen enkele uitgespeelde kans meer.
Even later ging de thuisdoelman kompleet in de fout op een voorzet van Yassine, en Davy
nam het geschenk in dank aan en bracht ons op 0-2(49’).
Op een verre uittrap van Kasper botsten hun doelman en een verdediger op elkaar en nu
was het de beurt aan Ridwane om dit misverstand af te straffen(56’). 0-3 en match
gespeeld.
Onze boys waren nu heer en meester maar Riwane(63’),Davy(67’) en Youcef(81’) konden
de score niet meer opdrijven.
Na deze verdiende overwinning komen we met een 16 op 18 opnieuw aansluiten bij de top
en wacht ons komende zaterdag een ware topper met de komst van leider Dikkelvenne.
Vervangingen : Kevin door Jarich(46’) en Yassine door Jendi(65’).
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