KVK - Dikkelvenne : 1-2

22-11-2014

Voor de wedstrijd tegen de leider waren ongeveer 500 supporters komen opdagen. Spijtig was Kevin niet klaar en
hij moest samen met Yves en Junior de wedstrijd vanuit de tribune volgen.
De bezoekers begonnen in overdrive aan de match en Jeroen moest voor de lijn redding brengen op een inzet van
Kissi(10’). Diezelfde speler bediende even later Mertens die de bal naast het doel stiftte(13’). Onze jongens
kwamen stilaan in de match en Ridwane bracht Davy in stelling, maar De Temmerman pareerde (14’). Lino kwam
een voetje te kort op een center van Yassine(21’) en na een mooie individuele actie van Ridwane moest De
Temmerman opnieuw redding brengen op het schot van David(23’).
Het spel ging nu op en neer en was zeer aangenaam om volgen. Na balverlies van Joren bracht Kissi na een
snelle counter Van Der Haegen in stelling maar die faalde voor een leeg doel(28’).
Even later mikte Mertens over en op de tegenaanval stuurde David snel Ridwane diep. Deze dribbelde zich mooi
vrij en Rigaux trok aan de noodrem (39’). Deze kwam met slechts geel goed weg. David zette De Temmerman op
het verkeerde been en het stond 1-0. Dit was ook de ruststand na een hoogstaande eerste helft.
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Na de pauze trokken onze boys op zoek naar een 2 doelpunt en de bezoekers moesten wijken. David mikte over
na een pas van Ridwane(50’). De Temmerman haalde een poging van Lino mooi uit de hoek(60’) en wist ook raad
met een vrijschop van diezelfde Lino (65’). Aan de overzijde moest Joren een schot van Kesteloot van de lijn keren
(71’). Na een snelle omschakeling kopte de ingevallen Jarich een voorzet van David op de paal(73’). Dit had de
beslissing kunnen en moeten zijn. Nu waren het echter de bezoekers die er opnieuw in geloofden en toen Kissi de
bal kreeg aan de rand van de backlijn, maakte Mike een onnodige fout. Penalty en Stassin nam het geschenk in
dank aan (79’), 1-1. Diezelfde speler maakte even later een gemene fout op Ridwane en kwam goed weg met geel.
Ridwane, tot dan toe de uitblinker, moest wel vervangen worden door Jendi. Na een weggekopte hoekschop ging
Kesteloot aan de haal en Youcef maakte na een gemiste interceptie een nieuwe penaltyfout (82’). Tweede gele
kaart voor Youcef en opnieuw was het Stassin die de strafschop omzette, 1-2.
Onze jongens gooiden alles in da aanval en toen Jendi bij een tegenaanval naar de noodrem greep mocht ook hij
vervroegd gaan douchen. De daarop volgende vrije trap werd door Kasper mooi uit de hoek gehaald (88’).
Onze boys mochten met opgeheven hoofd het veld verlaten want deze nederlaag tegen een weliswaar sterk
Dikkelvenne hadden ze niet verdiend.
Vervangingen : Yassine door Jarich(60’), Ridwane door Jendi(70’) en David door Mike(82’)
Gele kaarten : David en Mike Slagmulder
Rode kaarten : Youcef (2xgeel) en Jendi
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