Harelbeke - KVK Ninove : 1-0

24-10-2015

Na de nederlaag van vorige week kregen we met de verplaatsing naar de tweede uit de
rangschikking opnieuw een moeilijke tegenstander. De opnieuw talrijk meegereisde supporters
waren danig onder de indruk van het mooie Forestier-stadion. Onze jongens waren minder onder
de indruk want van bij de aftrap en mede door de afwachtende houding van de thuisploeg, namen
ze de wedstrijd in handen. Dit resulteerde in veelvuldig balbezit maar te weinig kansen. Zo kwam
Junior iets te laat op een mooie dieptepas van David(13’).
De thuisploeg speculeerde op de tegenaanval maar Glenn kon de vrijgespeelde Van De Wouwer
nog net afstoppen(16’).
De wedstrijd kon nauwelijks bekoren en gelukkig brachten de beide supportersclans wat leven in
de brouwerij.
David geraakte niet voorbij de laatste verdediger(27’) en na een inworp kwam Davy in
schietpositie maar zijn schot was te zwak(30’). Het was wachten tot minuut 32 alvorens de
thuisploeg zijn eerste hoekschop kon afdwingen. Wat later verzwikte David zijn enkel en werd
vervangen door Jelle(37’).
Toen iedereen zich verzoende met een 0-0 ruststand isoleerde Syx met een klasseflits Vanhaecke
alleen voor doel en de thuisspits liet de kans niet liggen(46’) en 1-0.

Na de rust hetzelfde spelbeeld met balbezit voor Ninove en een afwachtende thuisploeg. Zo kopte
Billiet na een tegenaanval een goede voorzet rakelings naast(50’). Onze eerste echte kans kwam er
via de doorgebroken Mike die de bal teruglegde op de vrijstaande Jelle maar diens schot werd
afgeblokt(62’). Ondanks de inzet en het vele balbezit was het wachten tot min 87 toen Junior na
een persoonlijke aktie in het zijnet besloot.
Tijdens het slotoffensief van onze jongens ging zelfs Kasper mee in de aanval. Maar de 1-0 bleef
op het bord en de thuisploeg boekte hiermee een zeer zuinige zege. Onze boys konden, gezien het
vele balbezit, zeker aanspraak maken op een gelijkspel. Ze kregen dan ook een verdiend applaus
van onze talrijke supporters die voor hun vocale steun zeker een pluim verdienen.
Vervangingen: David door Jelle(37’), Youssef door Robin(70’) en Bram door Gianni(77’).
Volgend week-end zijn we vrij en dan komt de koploper Dikkelvenne op bezoek.
Wico

