KVK Ninove – SC Dikkelvenne : 3-1

07-11-2015

Na de recente 0 op 6 was puntengewin noodzakelijk om niet verder af te glijden in de
rangschikking. Dit was met de komst van de koploper zeker niet evident. Er was veel volk en de
sfeer zat er onmiddellijk goed in.
Onze boys trokken onmiddellijk ten aanval en Jarich kopte van dichtbij een perfect aangesneden
vrije trap van David naast (5’). Het spel ging goed op en neer tot een terugspeelbal van Mike bij de
vrijstaande Kissi belandde, maar gelukkig miste de bezoekende spits deze reuzenkans (13’).
Diezelfde Mike dweilde na een goede aanval zijn flank af en Junior kopte overhoeks de gemeten
voorzet raak (18’) en 1-0. Dikkelvenne was niet van slag en na een individuele actie van Kissi
trapte Bouchaala de wenkende kans naast (23’). Wat later bediende Kesteloot de vrijstaande
Mertens maar Kasper pareerde diens kopbal (26’). De bezoekers waren nu baas maar Kasper
redde een kopbal van Pollet (29’) en ook Mertens geraakte na een verre inworp niet voorbij onze
doelman (37’). Na een snelle omschakeling kwam de bal via Lauweryns bij Mertens maar de
topscorer trof de kruising (42’). Bij de daaropvolgende tegenaanval werd Youssef vrijgespeeld en
deze legde gepast af op Junior die zijn tweede van de avond scoorde (43’) en 2-0. Dit was ook de
ruststand van een aantrekkelijke partij voetbal en ook lichtjes gevleid voor onze boys.

De bezoekers kwamen furieus uit de kleedkamer en de vrijstaande Bouchaala werd nipt afgeblokt
door Kevin (46’). Wat later schoof Mertens beheerst een voorzet van Lauweryns onder Kasper in
doel (51’) en 2-1. Het was nu alle hens aan dek want de bezoekers forceerden hoekschop na
hoekschop maar onze verdediging met een beresterke Kevin hield stand en wanneer Bouchaala
uithaalde was het onze uitblinker Kasper die met een sublieme redding de bal in hoekschop
werkte (66’). Mertens scoorde met het hoofd na een vrije trap maar het doelpunt werd afgekeurd
wegens buitenspel (78’). Nog eenmaal waren de bezoekers gevaarlijk via de doorgebroken Van
Eecke maar diens voorzet werd door Serruys over het doel gekopt (86’). De ingevallen Jelle
veroverde de bal en lanceerde Junior die 2 man uitkapte en dan onderuit gehaald werd door
Rigaux. De penalty werd beheerst omgezet door Yves (90’) en 3-1.
De stuntzege tegen een zeer sterk Dikkelvenne was een feit. We moeten wel toegeven dat we
vandaag goed wegkwamen, maar na de tegenslag van de voorbije weken mocht dat ook wel.
Vervangingen: Mike door Joren, David door Jelle en Youssef door Gianni.
Gele Kaarten : Joren, Jelle en Youssef.
Wico

