KVK Ninove – S.K. Berlare : 2-2

12-09-2015

Veel volk en een gezellige sfeer voor onze eerste regionale thuisderby.
Na de nederlaag van vorige week had Alain zijn ploeg op 2 plaatsen gewijzigd. Joren en Bram
kwamen in de plaats van Yannick en Jarich. Onze jongens namen onmiddellijk de match in handen
en op een vrije trap van David besloot Junior nipt naast(4’).
Na een mooi ingestudeerd nummer kopte Davy de loepzuivere voorzet van Yves mooi binnen en
1-0(11’). De bezoekers lieten niet begaan en Kevin verijdelde een counter van de snelle
Munyaneza(24’). Wat later kopte diezelfde speler een hoekschop nipt over(30’). Beide ploegen
bleven voluit hun kans gaan en de toeschouwers kregen waar voor hun geld. De 1-0 stand bij de
rust gaf een juiste weergave van de verhoudingen tussen beide ploegen.

Met de inbreng van een bijkomende spits kwamen de bezoekers gemotiveerd uit de kleedkamer,
maar na slecht uitverdedigen was het Bram die rakelings naast mikte(51’). Wat later verlengde de
vrijstaande Glenn een vrije trap van David pal op de doelman(54’).
Berlare nam nu de touwtjes in handen en Kasper tipte een krachtige kopbal van Longueville mooi
over(57’). Curukcu knalde alleen voor Kasper naast(59’) en ook Poppe zag een kopbal gepareerd
door Kasper(65’). Diezelfde Poppe zette een actie op en via Heirwegh kwam de bal bij de
vrijstaande Munyaneza en die faalde niet(72’) en 1-1.
Jarich en Yannick kwamen in de plaats van Yves en David en bij zijn eerste baltoets kopte Yannich
een voorzet van Mike mooi raak(78’) en 2-1 Berlare zette nu alles op alles en Ternest maakte
alsnog gelijk na een slecht ontzetten van onze verdediging.(84’) en 2-2
Al bij al een billijke uitslag na een sportieve en aantrekkelijke wedstrijd.
Vervangingen : Jarich ipv Yves, Yannick ipv David en Gianni ipv Junior
Gele kaarten : Joren en Youssef
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