KVK Westhoek – KVK Ninove : 4-1

06-09-2015

Na de 4 op 6 van de eerste twee wedstrijden gingen we vol vertrouwen naar het verre Ieper. Zoals
verwacht waren het dezelfde elf die aan de start van de wedstrijd kwamen.
Het begin van de wedstrijd verliep gelijkopgaand en het was de thuisdoelman die het eerst in actie
moest komen bij een omhaal van Yannick(7’). Stilaan maar zeker nam de thuisploeg, met
verschillende oud-spelers van 1e nationale, de wedstrijd in handen en onze verdediging kwam
onder druk te staan.
Een vrije trap werd door Davy weggekopt(12’) maar even later werd thuisspits Dutoit foutief
afgestopt door Kevin en hij zette zelf de strafschop om(15’) en 1-0. De thuisploeg kreeg vleugels en
onze jongens plooiden onder de opeenvolgende aanvallen. Glenn kon nog nipt een inzenden van
Euvrard wegwerken(22’) en een nieuwe mooie thuisaanval werd door Jordi, alleen voor Kasper,
naast geplaatst.(26’). Bij een nieuwe aanval kwam de bal via Davy bij Euvrard en diens vluchtschot
verdween enig mooi buiten het bereik van Kasper in de kruising(28’) en 2-0. Wat later bij een
nieuwe hoekschop kopte Wittesaele in de handen van Kasper(30’).
Een vrije trap van Davy werd door de thuisdoelman mooi geplukt boven het hoofd van
Yannick(32’). Bij een nieuwe mooie aanval kon Kasper de kopbal van Wittesaele afweren en de
rebound van diezelfde speler belandde op de doelpaal. Nog voor de rust was de match gespeeld
toen Mike tekort terugspeelde en Staelens succesvol afrondde(40’) en 3-0.

Na de rust ging de thuisploeg op haar elan door en na balverlies scoorde Vanfleteren maar hij
stond gelukkig voor ons buitenspel(46’). Diezelfde speler scoorde even later nogmaals maar werd
opnieuw afgevlagd(56’). Een inzet van Yannick op een voorzet van Mike werd afgeblokt(59’).
Een actie van Dutoit werd door Kasper afgeweerd in de voeten van Staelens die in een tijd
scoorde(63’) en 4-0. De thuisploeg nam nu wat gas terug en mede door de gelijktijdige vervanging
van 3 spelers kwamen we wat meer in de match. Toen de thuisdoelman de doorgebroken Junior
onderuithaalde, kon Yves vanop de stip onze eer redden(75’) en 4-1.
Onze terechte eerste nederlaag kwam er tegen een heel sterke tegenstander die zeker zijn
woordje zal meespreken in het titeldebat.
Volgende week tegen Berlare hopen we op een revanche van onze jongens.
Vervangingen: 65’ Yannick,David en Jarich door Jelle,Bram en Gianni
Gele kaarten : David
Wico

