KVK – Wetteren : 3-1

05-12-2015

Na de recente 1 op 9 voelden we de hete adem van de degradatiekandidaten in onze nek. De
onbegrijpelijke beslissing van de scheidsrechter vorige week kostten ons niet alleen 2 punten, maar
ook werden op diezelfde fase maar liefst 5 kaarten getrokken. Daardoor waren Kevin, Davy
en Mike vandaag geschorst. Tot overmaat van ramp kwetste Junior zich op de laatste training.
Gelukkig raakte Youssef op tijd klaar en moesten Yannick en Kenzo na een lange herstelperiode
onmiddellijk aan de bak.
De bezoekers begonnen gedreven aan de match en Kasper moest meteen aan de slag op pogingen
van Schouppe (1’),Imschoot (4’) en Yagan (7’). Onze jongens herstelden het evenwicht en Yves
bediende na een mooie aanval Yannick maar deze werkte te zwak af (16’). Na een hoekschop voor de
bezoekers kon Boone afdrukken maar opnieuw was Kasper paraat (16’). Wat later bediende Yves met
een diepe bal Bram die de bal enig mooi in één tijd binnen buffelde (20’) en 1-0. De bezoekers
reageerden en Boone legde de bal af op Imschoot maar diens inzet werd door Jarich van de lijn
gekeerd (25’). Beide ploegen gingen voluit en Jarich kopte een vrije trap van Yves over (32’).
Wetteren zocht de gelijkmaker maar Van Wingen stuitte op Youssef (36’) en Imschoot verkwanselde
een open kans (42’). Jarich lanceerde bij de daaropvolgende tegenaanval Kenzo die op snelheid over
de defensie ging en subliem afrondde (43’). Zo gingen onze boys met een enigzins gevleide 2-0 de
rust in.

Na de rust hadden onze jongens controle over de match en Glenn verlengde een vrijschop van David
tot bij Yannick die over mikte (52’). Opnieuw David dweilde zijn flank af, bediende Yannick die na een
dribble de vrijstaande Kenzo bediende en deze liet de kans niet liggen (70’) en 3-0. De wedstrijd was
gespeeld en Kasper stopte nog een poging van Boone (77’) maar moest zich dan toch gewonnen toen
Imschoot na een voorzet van Van Wingen de verdiende eerredder scoorde (86’). Eindstand 3-1.
Door deze overwinning krijgen we opnieuw wat ademruimte en kunnen we vol vertrouwen uitzien
naar de derby van volgende week tegen Pepingen.
Vervangingen: David door Gianni, Kenzo door Ryan en Yannick door Arno.
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