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Na de deugddoende overwinning van vorige week kwam vandaag Ingelmunster op bezoek. Voor
de start van het seizoen getipt als titelkandidaat maar tot dusver bleven ze fel onder de
verwachtingen. Er kwam deze week dan ook een trainerswissel en met Lorenzo Staelens kozen ze
voor een oud-internationaal als nieuwe trainer.
De partij begon evenwichtig met veel middenveldspel en de verdedigingen bleven baas over de
aanvallers. De eerste overtreding van Kevin leverde hem een licht gegeven gele kaart op (14’).
Diezelfde Kevin kopte een hoekschop van Yves nipt over (16’)en aan de overzijde strandde
Lalemand op een goede Kasper (26’). Na een vrije trap van Yves was de kopbal van Junior te zwak
om de bezoekende doelman te verrassen (31’). Kort daarop moest Kasper een kopbal van Buyse
uit de benedenhoek ranselen (32’). Na een knappe dribble van Lalemand opende Geryl de score
aan de tweede paal (34’). Maar Yves maakte knap gelijk via een vrijschop die hij door de muur
schoot (37’) en 1-1. Onmiddellijk daarop sloeg de ongrijpbare Lalemand, al dan niet buitenspel,
opnieuw toe en het stond 1-2 (39’).

Onze boys kwamen fel gemotiveerd uit de kleedkamers en zetten de bezoekers onder druk. Maar
de laatste voorzet was te zwak om de doelman aan het werk te zetten. Alleen Mike kwam na een
mooie aanval alleen voor doel maar zijn schot ging voorlangs (59’). Bij een nieuwe hoekschop van
Yves floot de scheidsrechter fout voor een overtreding van Kevin op de doelman maar wanneer
deze laatste zich duidelijk revancheerde door na te trappen bleef de logische rode kaart op zak
(62’). Bij een verre bal werd Kevin foutief van de bal gezet, maar toen de scheids liet doorspelen
kon Buyse de voorzet van Delannoy voorbij Kasper in de benedenhoek koppen (66’) en 1-3.
Onze jongens waren totaal van slag en na balverlies werd de voorzet van Vandermarliere door
Kevin in eigen doel gedevieerd (68’) en 1-4. De wedstrijd was gespeeld en noch Junior noch
Youssef kregen de bal binnen het kader (72’). Aan de overzijde viseerde Lalemand de paal (82’),
stopte Kasper een schot van Buyse (86’) en raakte Tahiri de deklat (90’).
Al bij al een overwinning met overdreven cijfers mede in de hand gewerkt door een zwakke
scheidsrechter De Clercq Bram.
Gele kaarten : Kevin.
Vervangingen: Robin, Bram en Jelle i.p.v. Joren, Jarich en David.
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