FC Knokke - KVK Ninove : 2-2

4-10-2015

Voor de moeilijke uitwedstrijd naar FC Knokke kon Alain niet rekenen op de geschorste Jarich en
de gekwetsten Kevin en Renzo. Ook de thuisploeg mistte met de ex-ereklassers Boi en Demouge
twee toppers.
Op een mooi en groot grasveld was het thuisploeg die onmiddellijk ten aanval trok. Wanneer
Kasper een terugspeelbal op de aandringende Persoons trapte, kon deze de rebound in een leeg
doel deponeren 1-0 (6’). Onze boys waren niet onder de indruk en wat later kon David een
vrijschop enig mooi in de kruising plaatsen en stond het 1-1 (9’). De thuisploeg had nu het meeste
balbezit en na een mooie aanval besloot Persoons nipt naast (18’). Wat later had Kasper een
mooie redding in huis op een hard schot van Waeghe (22’). Onze boys brachten nu wat evenwicht
in het spel en na een doorsteekpas van Junior scoorde Yannick met een mooie lob maar het
doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel (26’). De vinnige Persoons kopte een
hoekschop nipt over (41’) en ook alleen voor Kasper schoot hij de bal voorlangs (44’). Juist voor
het rustsignaal moest ook Yannick gekwetst van het veld en werd na de rust vervangen door
Gianni. Rust 1-1.

Het begin van de 2e helft verliep gelijk opgaand maar bij een verre uittrap verscheen Persoons na
een mislukte interventie van Mike alleen voor Kasper maar ook nu verdween zijn schot naast (51’).
Na een mooi opgezette aanval en een op maat gesneden voorzet van David scoorde Junior met
een perfecte kopslag zijn vierde van het seizoen (66’) en 1-2. De thuisploeg moest nu komen en na
een slecht ontzetten kwam de bal in de voeten van de alleenstaande Savaete, maar ook hij kreeg
de bal niet voorbij Kasper (71’). De thuisploeg bleef gevaarlijk op stilstaande fases maar na een
hoekschop schoot Savaete de wenkende kans op een medespeler (79’). Een stunt leek in de maak
maar een uittrap van de doelman werd slecht weggewerkt en Ternest scoorde met een mooie trap
in de bovenhoek (84’) en 2-2. Het werd nu pompen of verzuipen maar onze jongens konden het
verdiende punt veilig stellen en blijven meedraaien in de middenmoot.
Komende zaterdag komt Damme op bezoek en tegen de laatste in de stand moeten we nog eens
de drie punten thuishouden.
Vervangingen: Yannick door Gianni (46’), Davy door Jelle (60’) en David door Jeroen (90’).
Gele kaarten : Glenn en Mike.
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