KVK Ninove – S.C. Menen : 0-0

26-09-2015

Bij een uitstekend voetbalweer zagen de talrijk opgekomen supporters hoe Junior na 15 sec de bal
onderschepte, de laatste man omspeelde maar zijn schot werd gepareerd door de doelman.
Onmiddellijk daarna werd de bezoekende spits Santele vrijgespeeld en alleen voor Kasper besloot
hij over het doel. In diezelfde minuut kon Junior een voorzet van Yannick doorkoppen naar
de vrijstaande Davy, maar diens lob plofte over het doel van de bezoekers. Van een flitsende start
gesproken.
Onze jongens namen het heft in handen maar het was steeds opletten geblazen voor de
gevaarlijke tegenstoten van de bezoekers. Zo verdween een vluchtschot van Gezelle over (5’),
kopte Junior een voorzet van Davy iets te hoog (14’) en trapte diezelfde Junior een assist van
Yannick naast (17’). Het spel bleef boeiend maar zowel Junior (22’) als Davy (31’) konden niet
afwerken. Een bezoekende treffer via Pottiez werd afgevlagd (33’) en wat later bracht Youssef met
een klasseflits Mike alleen voor doel maar hij besloot voorlangs (36’). De 0-0 ruststand was zeker
niet in verhouding met het gebrachte aanvallende spel van beide ploegen.

Na de rust kwamen de bezoekers sterker uit de kleedkamer maar het was Junior die een voorzet
van Mike voorlangs kopte (48’). Na een hoekschop scoorde Peers maar ook deze treffer werd
afgekeurd wegens buitenspel (53’). Na een nieuwe hoekschop kopte Gezelle op de doellat waarna
Mathieu de rebound in de handen van Kasper trapte (71’). Diezelfde Kasper tilde mooi een hard
schot van invaller Loncke over de deklat (82’).
De laatste kans was voor Jarich maar ook zijn schot werd afgeblokt (85’)en zo bleef het 0-0 na een
faire en genietbare wedstrijd waarin alleen de goals ontbraken.
Vervangingen : Yannick door Bram (68’), Youssef en David door Gianni en Kenzo (72’).
Gele Kaarten voor Jarich en Yannick.
Wico

