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Tijdens de opwarming moest Youssef afhaken en werd hij vervangen door Jelle. Ninove begon
gretig aan de wedstrijd en na een geslaagde dribble van Ridwane kreeg Jelle een reuzenkans maar
trapte jammerlijk naast de bal (2’). Wat later moest de thuisdoelman attent zijn op een mooi schot
van David. Onze jongens bleven het spel beheersen maar na een vrije trap kreeg de thuisploeg een
zeer lichte strafschop voor een ingebeelde duw van Glenn. Belhaj liet de kans niet liggen en het
stond 1-0 (11’).
Onze boys waren wat van slag en op een hoekschop kopte Van Nieuwenhuyze nipt over. Direct
daarop viseerde David de paal (16’), knalde Ridwane naast (18’) en besloot Glenn een vrije trap
van David in de handen van de thuisdoelman (23’). Ninove bleef baas en na een mooie aanval
verlengde Jelle een voorzet van Yves maar Jarich miste voor open doel (26’).
Een nieuwe doelpoging van Ridwane werd door de doelman gekeerd en in de herneming besloot
Kevin voorlangs (41’). De verdiende gelijkmaker kwam er dan toch toen Davy een voorzet
van David binnenkopte (45’). Rust 1-1.
Voor de 2e helft werd een bleke Lino vervangen door Junior en onze jongens gingen op zoek naar
een tweede treffer. Een goed schot van Ridwane miste de goede richting (49’), een vrije trap van
Yves zoefde nipt naast (52’) en de doelman pakte de kopbal van Kevin (64’). Wat later geraakte
ook Junior niet voorbij deze laatste (70’). Na onnodig balverlies knalde Belhaj de enige kans voor
de thuisploeg naast (72’).
Pas ingevallen miste Joren een unieke kans(75’) en kopte Junior een vrije trap van Yves in de
armen van de thuisdoelman (78’). Onze jongens bleven aandringen en na een mooie collectieve
aanval scoorde Joren op aangeven van Yassine de winning-goal (82’).
De thuisploeg kon geen vuist meer maken en onze jongens boekten een oververdiende zege. 1-2.
Vervangingen : Lino door Junior (46’), Jarich door Yassine (70’), Jelle door Joren (75’).
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