Avanti Stekene-KVK : 2-1

25-01-2015

Na de nederlagen van Dikkelvenne en Voorde op zaterdagavond, kon de VK mits winst op
Stekene de tweede periodetitel binnenhalen. In de basis werden Lino en Jarich vervangen
door Ridwane en Davy. Deze laatste maakte na 3 weken schorsing zijn wederoptreden.
De herstelde Yves zat samen met Matthias, Jarich en Lino op de bank. Het kleine veld lag
er zwaar en op sommige plaatsen heel slecht bij. Na minder dan 30 sec kopte de volledig
vrijstaande Jelle een mooie voorzet van Yassine over. De thuisploeg liet niet begaan en
Kasper toonde nogmaals zijn goede vorm bij schoten van De Rudder((5’)en Mennes(11’).
Ook Ninove liet zich niet onbetuigd en Youssef kopte een voorzet van David nipt over(30’).
Na een mooie aanval van de thuisploeg had opnieuw Kasper een superredding in huis op
een mooie volley van De Rudder(32’). Bij de daaropvolgende tegenaanval werd Ridwane
foutief gestopt in de backlijn en de logische strafschop werd door David feilloos omgezet.
0-1(33’). Ninove was nu baas en na een nieuwe dribble van Ridwane legde deze de bal
terug op Glenn maar diens schot werd afgeblokt. Rust 0-1
Op het ondertussen omgeploeterde terrein werd het combineren steeds maar moeilijker.
Na een nieuwe fout op Ridwane werd de vrijschop door David nipt over het doel geplaatst.
(51’). Een falende scheids gaf eerst een vrijschop voor Ninove, bedacht zich en gaf deze
aan de thuisploeg. Bij ons was de organisatie even weg en hiervan profiteerde de
thuisploeg. De Rudder haalde de achterlijn, bediende De Wilde en deze kon van dichtbij
intikken(57’). Voor Kasper het eerste tegendoelpunt na 600 min. en 1-1.
Gezien winst de enige optie was namen onze jongens opnieuw de match in handen en de
thuisploeg gebruikte alle middelen om stand te houden. Met Lino,Yves en Jarich als
nieuwe krachten gingen we op zoek naar de broodnodige zege. Een kopbal van Glenn na
hoekschop van Yves werd door de thuisdoelman mooi gestopt(69’). Ook Kevin kopte een
mooie voorzet naast het doel(75’). Na een mooie aanval plaatstte de afgezonderde Jarich
de bal voorbij de doelman maar ook naast het doel(79’). Onze jongens bleven maar
drukken maar ook Ridwane geraakte niet voorbij de doelman en in de rebound lobde
David de terugkaatser over het doel(84’). In de toegevoegde tijd liet de scheids een
duidelijke fout van De Rudder op Joren onbestraft. Zodoende kon deze laatste Mennes
bedienen die van dichtbij kon scoren(91’)
Door deze onverdiende nederlaag lag ook onze periodedroom aan diggelen. 1-2
Vervangingen : Lino ipv Jelle(63’),Jarich ipv Yassine(67’),Yves ipv Davy(74’)
Gele kaart : Youssef
WilCo

