KVK Ninove – Damme : 4-0

10-10-2015

Ondanks de interland Andorra-België waren onze supporters opvallend aanwezig om onze jongens
te steunen. In de match die we moesten winnen kon Alain niet rekenen op de geschorste Glenn en
de gekwetsten Yannick en Kenzo.
Onze boys waren van bij de aftrap bij de les en Junior kopte een voorzet van Jarich over (1’).
Damme beperkte zich tot verdedigen maar Devinck kopte een hoekschop nipt over (5’). Onze
jongens drukten de bezoekers volledig weg en Bram zette met een mooie dieptepas Junior alleen
voor doel maar hij besloot deze opgelegde kans voorlangs (7’). Na een mooie aanval en dito
voorzet van Mike kwam Jarich iets te laat om af te werken (19’). De volgende kans was voor Kevin
wiens kopbal na een hoekschop over de doellat belandde (28’). Na een inworp en een voorzet van
Youssef kopte Mike naast (32’) en wat later kon diezelfde Mike zich doorzetten op links maar
Junior besloot op de doelman en ook Bram geraakte bij de rebound niet voorbij deze laatste (38’).
De onmondige bezoekers bereikten de rust met een gevleide 0-0.

Na de rust eenzelfde scenario met een sterk aanvallend Ninove en een stug verdedigend Damme.
Junior schoot een voorzet over (46’) en ook Bram geraakte niet voorbij de bezoekende doelman
(49’). Na een nieuwe hoekschop werd de kopbal van Kevin, al dan niet met de hand, van de lijn
geveegd (58’). Na een slechte inspeelbal kreeg de bezoekende spits Bleyaert een vrije schietkans
maar Kasper stond pal (61’). Na een haakfout op Junior ging de bal op de stip en Yves faalde niet
(65’). Het stond oververdiend 1-0. Het verweer van de bezoekers was gebroken en na een snelle
omschakeling bediende Youssef knap Junior en deze verdubbelde de voorsprong (73’) en 2-0.
De juichende Junior vierde zijn doelpunt in de tribune met de gekwetste Yannick. Na een
afgekeurd kopbaldoelpunt van Kevin (80’) besliste Junior de wedstrijd met een fraai
kopbaldoelpunt na een gemeten voorzet van Mike (83’) en 3-0. Een schaarse tegenaanval werd
door Joren onderschept, die lanceerde de pas ingevallen Jeroen wiens voorzet met een mooie
volley door Davy in het dak van het doel verwerkt werd (87’). Eindstand 4-0.
Door deze oververdiende zege stijgen we in de rangschikking naar de goede middenmoot.
Gele kaarten : Kevin, Jarich en Davy.
Vervangingen : David door Jelle, Jarich door Jeroen en Junior door Gianni.
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