Lovendegem - KVK : 0-1
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Behalve de langdurig gekwetsten Yves en Junior waren ook Davy en Jendi geschorst.
Ze werden vervangen door Jarich en Lino. Op een zwaar en moeilijk te bespelen veld
bleek al vroeg duidelijk dat het geen hoogstaande partij zou worden.
Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg maar de retro op een vrijschop ging ruim
over (10’) en een nieuwe vrijschop belandde in de handen van Kasper(12’). Ridwane
besloot een afgeweken bal keihard op de doelman en op de daaropvolgende
hoekschop kopte Jarich pardoes op de doelman (17’). Wat later een mooie dribble en
een goed schot van opnieuw Ridwane maar ook hier had de doelman een mooie save
in huis. Bij een nieuwe hoekschop van de thuisploeg moest Jarich de bal voor de lijn
opruimen (22’) en bij een snelle tegenaanval was er een goede Kasper nodig (36’).
Kort na de rust kopte Kevin een vrije trap van David nipt over (46’) en bij een nieuwe
vrije trap was het diezelfde Kevin die alleen voor de doelman te ver moest uitwijken en
in het zijnet besloot (54’). Na een tijd van middenveldspel werd Ridwane na een
individuele aktie foutief gestopt in de zestien, maar de thuisdoelman redde mooi de
nochtans goed getrapte penalty van David (67’). Gelukkig was Kasper attent en redde
hij knap op een schot van de alleen doorgebroken thuisspits (73’).
Bij Ninove waren Jelle, Jeroen en Mike De Vos de moegestreden Lino,Yassine en
Jarich komen vervangen. Na een mooie aanval vergat Ridwane de alleenstaande
Jelle aan te spelen (75’). Diezelfde Ridwane, veruit onze gevaarlijkste man, kon
opnieuw niet afwerken toen hij na een mooie aanval alleen voor doel kwam (80’). Na
een vrije trap kopte de thuisspits hard maar ook naast het doel (83’). Bij de
daaropvolgende aanval van onze boys bleef Jeroen, na een gemiste interventie van
een verdediger, in balbezit, wrong zich voorbij zijn tegenstander en plaatste de bal
enig mooi buitenkant rechtervoet voorbij de thuisdoelman (85’). Wat een beauty!
De thuisploeg was aangeslagen en Jelle mistte alleen voor doel een open kans (86’).
De thuisploeg zette nu alles op alles en in de allerlaatste minuut was er opnieuw een
prachtige redding van Kasper (90’). Eindstand 0-1.
Dit was een mooie afsluiter van een heel goede heenronde.
Vervangingen: Lino door Jelle(63’), Yassine door Jeroen (66’), Jarich door Mike Devos
(79’).
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