KVK – Pepingen : 3-0

12-12-2015

Na de deugddoende overwinning van de vorige week kregen we vandaag het bezoek van onze buren
uit Pepingen. Ook zij waren met een recente zes op zes goed bezig. Er was veel volk op de Kloppers
en de sfeer was opperbest.
Onze jongens speelden vol vertrouwen en namen van bij de aftrap de wedstrijd resoluut in
handen. Na een korte hoekschop en een voorzet van Yves werd de kopbal van Jarich mooi gepareerd
door de bezoekende doelman (4’). Na balrecuperatie van Jarich kon Kenzo een prima voorzet van
David niet verzilveren (9’). Na slordig uitverdedigen van Glenn besloot Amazou naast het doel van
Kasper (12’). Na een mooie dubbelpas kon Yannick mooi Bram aanspelen maar deze mikte de
opgelegde kans over (19’). De bezoekers kwamen er niet aan te pas en konden gelukkig rekenen
op een sterk spelende doelman. Deze pareerde een schuiver van David (26’) en ook Kenzo en
opnieuw David vonden de doelman op hun weg (33’). Wat later besloot Yannick een perfecte
dieptepas van Yves alleen voor doel over (37’). De laatste kans van een aangename eerste helft was
voor David maar hij werd door Verhasselt dubieus afgestopt (43’). Hier kon de
goed leidende ref strafschop fluiten. Met de 0-0 ruststand kwamen de bezoekers heel goed weg.

Na de rust waren het opnieuw onze jongens die volop voor de aanval kozen en de bezoekers konden
zich alleen beperken tot verdedigen. Na een inworp kopte Kevin de flankvoorzet van David overhoeks
binnen en het stond oververdiend 1-0 (60’). Micelli knalde een vrije trap keihard op Kevin die even
groggy leek (62’) maar aan de andere kant haalde De Raes een knal van Yannick enig mooi uit de
benedenhoek (70’). Wat later moest hij zich toch gewonnen geven wanneer Kevin, na een vrijschop
van David, zijn tweede binnenkopte 2-0 (73’). Na een fout van Leroy op Yannick belandde de bal op
de stip maar opnieuw pareerde de bezoekende doelman de nochtans goed getrapte strafschop van
David (79’). Diezelfde David stond wat later op de goede plaats om een gemeten voorzet van Bram
binnen te tikken en het stond 3-0 (81’). In het slot van deze nochtans sportieve wedstrijd pakte
Amazou nog een domme maar terechte rode kaart (88’).
Zo eindigde onze eerste wedstrijd van de terugronde met een oververdiende 3-0 zege ondanks een
sterk spelende bezoekende doelman.
Met de recente 7 op 9 gaan we allen met een gerust gemoed de winterstop in.
Vervangingen: Yannick door Jeroen en Bram door Davy.
Wico

