KVK Ninove – SK Eernegem : 4 - 0

29-08-2015

Na de hoopgevende prestatie van vorige week kregen we voor onze eerste thuiswedstrijd in
nationale SK Eernegem op bezoek.
Alain startte zoals verwacht met dezelfde elf van vorige week. De openingsfase, waarin de
bezoekers snel druk naar voren zetten, verliep evenwichtig. Maar stilaan namen onze jongens de
bovenhand. Yannick verlengde een voorzet van Jarich over (11’). Junior had een slechte controle en
de doelman was sneller op de bal (29’). Na een sublieme pas van Youssef verscheen Jarich alleen
voor het doel maar zijn lob plofte over (33’). Na een ingestudeerde hoekschop schoot Dewilde over
het doel van van de verder werkloze Kasper (36’). Na een mooie voorzet van Mike werd Yannick
afgeblokt en de daaropvolgende hoekschop van Yves werd door Glenn in doel gedevieerd (42’). Zo
gingen we rusten met een verdiende 1-0 voorsprong.

Na de rust namen onze jongens de match meteen in handen en na een steal van Jarich knalde
Yannick op de doelman (48’). Wat later kwam David net te kort om een aflegger van Junior binnen
te duwen (60’). De bezoekers konden het niet meer belopen en werden steeds meer achteruit
gedrukt. Na een actie van Junior ging de bal via een verdediger tegen de netten en de verdiende
2-0 stond op het scorebord (66’). De pas ingebrachte Bram haalde na een mooie pas van Davy de
achterlijn en zijn scherpe voorzet werd door een verdediger in eigen doel verwerkt (70’) en 3-0.
De bezoekers waren nu nergens meer maar zowel Bram (82’) als de andere invaller Gianni (86’)
misten alleen voor doel. De kers op de taart moest nog komen want na een schitterende collectieve
aanval over Yves, David en Youssef werd de voorzet van deze laatste door Glenn enig mooi
afgewerkt (88’).
Eindstand 4-0 en met 4 op 6 een meer dan geslaagde start van onze ploeg.
Vervangingen: Yannick door Gianni (65’), Jarich door Bram (70’) en Davy door Joren (84’).
Gele kaart : Jarich (43’).
Wico

