KVK – Rapid Lebbeke : 4-1

21-02-2015

KVK Ninove start karnaval met mooie overwinning!
Beide ploegen gingen voor de overwinning zodat de talrijke toeschouwers snel en fraai voetbal te
zien kregen. Al in de eerste minuut mochten de bezoekers juichen toen Van Impe een collectieve
uitbraak mooi afrondde. Lang duurde de vreugde niet want de aandringende Jarich bracht na een
misverstand bij de bezoekers de bordjes in evenwicht(4’).
Onze jongens gingen door en Ridwane bediende mooi Davy, maar deze geraakte niet voorbij de
doelman(9’). Na een, wegens buitenspel, afgekeurd doelpunt van Lakovlevski(18’) verscheen
Ridwane afgezonderd voor de doelman maar opnieuw kon deze redding brengen. De bezoekers
claimden een strafschop voor hands maar de scheidsrechter ging hier niet op in(23’). Op een
mooie voorzet van Yves plaatste David de bal over het doel(25’) Kasper was attent op een
voorzetschot van Dahmany(29’) en toen hij een zware knal van Lakovlevski niet kon klemmen
moest Glenn in extremis redding brengen(38’). Even later had Kasper opnieuw een knappe save in
huis op een schot van Van Impe(44’).
1-1 was aan de rust de juiste weergave van een knappe partij.
Onze jongens kwamen het best uit de kleedkamers en Jarich kopte enig mooi een voorzet van de
ingebrachte Lino tegen de touwen(49’). Rapide had geen pasklaar antwoord en hun doelman had
een knappe reflex op een vlam van David(61’). Bij de volgende thuisaanval knalde diezelfde David
een voorzet van Davy onbesuist naast(66’). De bezoekers bleven, weliswaar zonder doelgevaar, de
gelijkmaker nastreven maar toen Verdeyen een 2e gele kaart voor de neus kreeg viel de
organisatie uiteen(78’). Onze boys konden nu vrij counteren maar de vrijstaande Davy kopte een
voorzet ver naast(83’) en Lino poeierde de bal in de wolken(85’). De bezoekers gooiden nu alles
naar voor en dat werd door onze jongens vakkundig afgestraft. Eerst rondde Lino een counter
prachtig af(87’) en wat later was het de ingevallen Jendi die een terugspeelbal onderschepte en
het geschenk gretig afwerkte(90’).
Eindstand 4-1
Vervangingen: Riwane door Lino(46’),Mike door Joren(69’) en Jarich door Jendi(84’)
Wico

