KVK – St. Gillis-Waas : 1-2
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Na de onverdiende nederlaag van vorige week moest er vanavond gewonnen worden tegen de
voorlaatste. Door de hevige regen en wind waren de omstandighedenzeker niet gunstig. De uit
schorsing komende Youssef stond opnieuw in de basis ten nadele van Jarich.
De bezoekers plooiden massaal terug en speculeerden op de tegenaanval. De eerste kans was
voor Ninove maar de kopbal van Glenn na een vrije trap van Davy belandde recht in de armen van
de bezoekende doelman(4’). Een inspeelbal van Yves werd onderschept en na een snelle
tegenaanval schoof Pieren de bal onder Kasper binnen(7’) en 0-1.
Na een combinatie tussen Mike en Jelle legde Junior de bal af voor Davy maar deze besloot
naast(9’). Het balbezit was overwegend voor onze jongens maar we waren alleen gevaarlijk op
stilstaande fases. Zo kopte Martens een vrije trap van Yves voor de neus van Kevin in
hoekschop(15’). Op een van de schaarse tegenaanvallen moest Kasper met een voetreflex redding
brengen op de inzet van opnieuw Pieren(31’). Junior kopte op aangeven van Yves een wenkende
kans over(34’). De bezoekende doelman pareerde een kopbal van Kevin na een nieuwe vrijschop
van Davy(41’).
De laatste kans in de eerste helft was voor Jelle maar ook hij kopte over het bezoekende doel(44’).
Ruststand 0-1

Onze boys kwamen met David in de plaats van de gekwetste Bram gemotiveerd uit de kleedkamer
en Jelle kon zich op rechts doorzetten, maar zijn voorzet werd door Junior over de kruising
geplaatst(47’). Bij de daaropvolgende tegenaanval kopte Pieren een voorzet van De Schrijver
overhoeks raak en het stond 0-2 (48’). Yves bediende Junior maar De Wilde pareerde diens kopbal
met een geweldige save(54’). Een nieuwe vrije trap van David werd door Junior naast gekopt(68’).
Wat later bracht Kasper redding op een inzet van Nimmegeers(75’). Na een verre uittrap van
Kasper legde Jelle de bal af voor Yves en diens voorzet werd door Junior mooi raak gekopt(77’) en
1-2. Onze jongens gingen nu voluit voor de gelijkmaker maar de wederoptredende Kenzo schoot
een weggewerkte hoekschop nipt naast(83’). Ook de mee opgerukte Youssef kreeg de bal niet
binnen het kader(89’). De beste kans was opnieuw voor Kenzo maar ook hij kopte de mooie kans
naast(90’).
Zo verloren we voor de tweede maal op rij een wedstrijd waar meer inzat. Eindstand 1-2
Vervangingen: Bram door David(46’), Mike door Kenzo(64’) en Davy door Jarich(68’).
Gele kaarten : Kevin en Yves
Wico

