FC Pepingen - KVK Ninove : 1 - 1

22-08-2015

Voor onze eerste wedstrijd in de Nationale 4e Klasse moesten we naar het ambitieuze FC Pepingen.
In het gezellige en sfeervolle stadion van de thuisploeg waren onze VK supporters veruit in de
meerderheid om onze jongens aan te moedigen. Onze boys toonden zich niet onder invloed van de
reputatie van de thuisploeg en begonnen vol zelfvertrouwen aan de wedstrijd. Reeds in de 2e min
werd een doelpunt van Junior terecht afgekeurd wegens buitenspel. Na balverlies in onze
verdediging kwam Micelli alleen voor Kasper. Gelukkig ging zijn gekruist schot voorlangs (8’). In een
spannende en geanimeerde eerste helft was het opnieuw Junior die 2x afgestopt werd (9’ en 13’).
Tussendoor was ook Amazou gevaarlijk maar zijn kopbal belandde naast (11’). Ook Yannick ging zijn
kans maar de doelman was bij de pinken (23’). Een verre verassende vrijschop van Maeyens ging
nipt over (30’). De laatste kans was voor Yannick die een doorgekopte vrije trap van Yves van
dichtbij over het doel devieerde. Rust 0-0 na een genietbare en sportieve 1e helft.

Ook in de 2e helft bleven onze jongens de gevaarlijkste ploeg maar Davy werd na een mooie
tegenaanval nipt afgeblokt (53’). Op een hoekschop van de thuisploeg was er een gevaarlijk standje
maar Kevin kon gelukkig ontzetten (59’). Na een mooie tegenaanval via Yves en Davy liet Junior de
kans van dichtbij niet onbenut (63’). 0-1 en ons eerste doelpunt in Nationale. De thuisploeg bracht
onmiddellijk een bijkomende aanvaller maar het was Yannick die een nieuwe aanval in de handen
van de doelman kopte (66’).
Kasper weerde mooi een schot van Lepage na voorzet van Doudouh, maar was kansloos tegenover
de rebound van Amazou (72’) en 1-1.
Onze boys waren wat van slag en Kasper moest in de voeten van diezelfde Amazou (78’). Na een
mooie aanval week de voorzet van Yves af en zo kwam Gianni alleen voor doel maar hij besloot
pardoes in de handen van de doelman (82’). Aan de overzijde belandde een schuiver van Maeyens
nipt naast (84’). De laatste kans was voor Ninove maar de inzet van Yannick op voorzet van Bram
werd op de lijn gered (86’). Zo eindigde een mooie en sportieve wedstrijd op een billijke 1-1.
Voor onze jongens, gezien het gebrachte spel, een opsteker want ze waren zeker de evenknie van
de thuisploeg. We zien dan ook met vertrouwen uit naar onze 1e thuiswedstrijd tegen Eernegem.
Vervangingen: Mike door Joren (69’), Jarich door Bram (70’) en Junior door Gianni (76’).
Gele kaarten waren er voor Mike, Jarich en Youssef.
Doelpunten : 0-1 Junior Van Damme, 1-1 Amazou.
Wico

