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Veel volk en een gezellige sfeer op de Kloppers voor de derby tegen onze naaste buren. Na de
blamage van de heenronde waren onze jongens uit op revanche.
Alain koos verrassend voor de herstelde Yves ipv Joren en ook Yassine moest plaatsruimen voor
Jarich. Maar het waren de bezoekers die een blitzstart namen. Een voorzet van de opgerukte
Meuleman werd door Sonck doorgekopt en Schoukens werkte binnen (2’) en 0-1. Wat later
moest David na een hoekschop de bal voor de doellijn wegwerken(5’) en Kasper pareerde mooi
een vrijschop van Schoukens(7’). Onze boys herstelden zich van de moeilijke beginfase en wanneer
David na een mooie aanval de bal voor doel bracht kopte de opgerukte Davy onhoudbaar de
gelijkmaker binnen (9’).
Het vertrouwen groeide bij onze jongens en ze namen resoluut de wedstrijd in handen. Kazi
zonderde met een schitterende pas Lino af, maar deze mikte de bal voorlangs(13’). Ridwane zette
zich door maar werd afgeblokt (19’). Ninove bleef aandringen en na een mooie voorzet van Mike
kopte de vrijstaande Kevin nipt naast (27’). Op een schaarse tegenaanval van de bezoekers
bediende Schoukens mooi Sonck maar deze werd afgeblokt door Mike (29’). Een sterke
Ridwane wurmde zich voorbij Perreman maar knalde pal op Kiekens (33’). Diezelfde Ridwane werd
wat later opnieuw foutief afgestopt maar de vrije trap van Yves werd door de doelman gepareerd
(39’). Met de rust in zicht trapte diezelfde doelman een vreemd botsende terugspeelbal van
Kiekens via zijn scheenbeen in eigen doel en het stond 2-1 voor de thuisploeg (44’).
Onmiddellijk na de rust besloot Sonck een voorzet van Wantens pal op Kasper(46’). Onze boys
behielden het overwicht en controleerden de wedstrijd. Een poging van Noel-Dero werd
afgeweerd en ook de daaropvolgende hoekschop werd weggewerkt (73’). De ingekomen Junior
pakte uit met een mooie aktie maar besloot over(80’). Een hoekschop van Yves werd door Kevin
overgekopt (83’)en een gevaarlijk ogende voorzet van David werd door de doelman weggebokst
(85’). De bezoekers waren nog eenmaal gevaarlijk maar Schoukens werd afgevlagd(88’).
Eindstand 2-1 en de revanche was een feit.
Door deze verdiende overwinning springt Ninove over Appelterre naar de 2e plaats.
Vervangingen: Yassine ipv Youssef (68’), Junior ipv Jarich (75’) en Jelle ipv David (83’).
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