KVE Drongen - KVK : 0-2

11-01-2015

Voor deze eerste match van 2015 moest Alain opnieuw puzzelen want behalve de
gekwetsten Junior en Yves, waren ook Davy(geschorst) en Ridwane(met school op reis)
niet beschikbaar.
Onze jongens, luidruchtig aangemoedigd door een schare supporters, begonnen sterk aan
de wedstrijd.
Na balrecuperatie van David redde de thuisdoelman voor de aanstormende Yassine, in de
herneming besloot Jelle op de paal en was het uiteindelijk Lino die de terugkaatser in doel
deponeerde.
0-1 na 1 min. Van een blitzstart gesproken. De thuisploeg moest de wet van de sterkste
ondergaan maar zowel Yassine(10’), Lino(20’) en Glenn(23’) faalden in de afwerking.
Voor de eerste kans van de thuisploeg was het wachten tot min 30, maar de volley van
hun spits ging ver naast. Na een mooie aanval kon ook Youssef een opgelegde kans niet
afmaken(39’) en wat later werd het schot van diezelfde speler van de lijn gehaald(42’). De
tot dan toe onmondige thuisploeg kreeg plotseling 2 mogelijkheden maar gelukkig was er
Kasper die met een mooie zweefsprong(43’) en een beenveeg(45’) de nul hield.
Ruststand 0-1
Na de rust had de thuisploeg windvoordeel maar onze jongens namen resoluut de match
in handen. Met mooi voetbal dwongen ze de thuisploeg in het verweer maar de vele open
kansen( 7st in 25 min) werden gemist of door een steengoede thuisdoelman gered.
Daartegenover kon Drongen tegen onze sterke verdediging slechts 1 kans versieren, maar
het schot van hun aanvaller was slecht gericht(72’). Het waren opnieuw onze boys die
nogmaals kans op kans konden versieren. maar zowel Yassine(73’), Lino(79’) als de
ingevallen Jendi(84’) geraakten alleen voor doel niet voorbij de doelman. Drongen zette nu
alles op alles en in de toegevoegde tijd mocht hun doelman een vrije trap nemen vanop de
middellijn. Terwijl alle thuisspelers in onze backlijn stonden kon David de afgeweerde bal
oppikken en alleen oprukken. Maar ook hij geraakte niet voorbij de doelman. Gelukkig was
er de goed gevolgde Youssef om in de rebound de verlossende en dik verdiende goal te
scoren.
Eindstand 0-2 !
Door deze overwinning en de nederlaag van Maldegem komen we, met nog 2 te spelen
wedstrijden, aan de leiding van het 2e periodekampioenschap.
Doelpunten: Lino(1’) en Youssef(92’)
Vervangingen: Yassine door Jendi, Jelle door Mike De Vos en Lino door Jeroen.
Wico

