Eernegem - KVK : 1-5

10-01-2016

Eerste uitoverwinning van het seizoen!!!!!
Na de recente 6 op 6 en de goede prestaties in de oefenwedstrijden tegen Lochristi en Deux-Acren,
reisden we vol goede moed en met veel vertrouwen naar de laatste in het klassement, Eernegem.
Op een abominabel slecht veld namen onze boys de match onmiddellijk in handen en na een vrije trap
van David kon de inlopende Glenn de bal mooi naast de thuisdoelman plaatsen (5’) en 0-1. Van een
droomstart gesproken! Wat later was het opnieuw Glenn die een hoekschop verlengde maar de
thuisdoelman redde op de lijn (8’). De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker maar na een
snelle tegenaanval werd de doorgebroken Kenzo foutief gestopt in de 16-meter en de daaropvolgende
penalty werd door Yves feilloos omgezet (15’) en 0-2. Eernegem stond perplex en amper 5 minuten
later prikte David met een mooi vluchtschot de 0-3 tegen de touwen (20’). Na balverlies van diezelfde
David had Kasper een mooie redding in huis op een schot van De Groote (24’). Na een doorbraak van
Pieters moest Kasper opnieuw aan de bak om de gevaarlijke schuiver uit de hoek te ranselen (36’). Op
slag van rust verlengde Junior een hoekschop in doel en het stond 0-4 voor een dodelijk efficiënt
Ninove (44’). Rust 0-4 en wedstrijd gespeeld.

Net na de rust kon Junior een uitgooi van de doelman onderscheppen en werd hierop foutief gestopt.
De daaropvolgende vrijschop was een kolfje naar de hand van Yves die zijn tweede van de namiddag
scoorde (47’) en 0-5. De thuisploeg bleef ondanks de achterstand moedig voetballen maar geraakte
nog nauwelijks in ons doelgebied. Onze jongens hielden de wedstrijd rustig onder controle maar
incasseerden toch een tegendoelpunt wanneer de ingevallen Denoo na een mooie dubbelpas Kasper in
2-tijden kon verslaan (76’) en 1-5.
Door deze zege staan we nu in de linker kolom en kunnen we de komende confrontatie met de huidige
leider Westhoek met vertrouwen tegemoet zien.
Gele kaart : Youssef
Vervangingen : Youssef door Davy, Glenn door Mike en Yannick door Jelle.
Wico

