Maldegem – KVK : 1-2

28-02-2015

KVK Ninove zet zijn opmars voort.
Door de hevige wind over de lengte van het terrein was van verzorgd en mooi voetbal geen
sprake. De geschorste Jarich werd in de spits vervangen door Jeroen. Onze jongens begonnen met
windvoordeel en hadden doorlopend veldoverwicht. Na een voorzet van Yassine stopte de
thuisdoelman het schot van Ridwane(8’). Toen Yves na een afgeweerde hoekschop de bal opnieuw
voor doel bracht was het Kevin die boven zijn bewaker klom en de bal in de eerste hoek kopte(11’)
en 0-1.
De thuisploeg hanteerde de buitenspelval en onze boys hadden het hier moeilijk mee en werden
dan ook regelmatig afgevlagd. De schaarse kansen bleven wel voor de VK en Ridwane schoot na
een individuele aktie de bal voorlangs(18’). Een voorzet van diezelfde Ridwane werd voor de neus
van Jeroen weggewerkt(25’). Opnieuw scoorde Kevin na een afgeweerde hoekschop maar het
doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel(27’). De doorgebroken Jeroen werd nipt
afgestopt(31’), een mooie deviatie van Glenn belandde in de armen van de doelman(35’) en het
schot van Ridwane werd gered(38’). Op slag van rust kwam, de tot dan toe onmondige, thuisploeg
sterk opzetten. Een open doelkans werd gemist(44’) en wat later kon Kasper met een beenveeg de
gelijkmaker verhinderen(45’).
Na de pauze kwam Lino in de plaats van Jeroen. De thuisploeg nu met windvoordeel nam het
initiatief maar op een mooie voorzet van Yassine belandde het schot van Lino op de paal en David
schoot de rebound voor een open doel naast.(50’). De thuisploeg verhoogde de druk en er was
een goede Kasper nodig om de doorgebroken Twum af te stoppen(53’). Toen diezelfde Kasper een
hoekschop slecht beoordeelde was er gelukkig Mike die op de lijn redding bracht(65’). Een nieuwe
hoekschop werd door een thuisspeler gedevieerd en nu was het Glenn die de bal voor de lijn kon
wegwerken(67’). Hier kwamen we goed weg. Na een fout op de ingevallen Joren kon David met
een listig balletje de inlopende Kevin afzonderen, deze omspeelde de doelman en bracht de stand
op 0-2(75’).
De thuisploeg speelde nu alles of niets en op de tegenaanval kon Lino alleen doorgaan
doch hij plaatste de bal over het doel en weg was deze kans(85’). Met een rechtstreeks getrapte
hoekschop lukte Missiaen de eerredder voor de thuisploeg(88’). In de toegevoegde tijd geraakte
de alleen afgezonderde Lino niet voorbij de thuisdoelman(92’). Zo bleef het bij een felbevochten
maar verdiende 1-2 zege.
Door de nederlaag van leider Dikkelvenne nadert de VK tot op 3 punten van de koploper.
Vervangingen : Jeroen door Lino(46’), Ridwane door Joren(65’) en David door Jendi.
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