KVK - Westhoek : 4-1

16-01-2016

PRACHTIGE OVERWINNING TEGEN DE LEIDERS UIT WESTHOEK.
Na de recente 9 op 9 begonnen onze boys vol vertrouwen aan deze wedstrijd tegen de ploeg waar we
in de heenronde een maatje te klein bleken. Reeds in eerste minuut versierde de doorgebroken
Kenzo een vrijschop. De vrije trap van David kwam via de bezoekende defensie bij Glenn terecht en
deze trapte het leer van dichtbij tegen de touwen, 1-0 na nauwelijks 1 min spel. Voor de bezoekers een
koude douche bovenop het winterse weer. Beide offensief ingestelde ploegen forceerden de ene
aanval na de andere. Op een voorzet van Kenzo kraakte David zijn schot (3’). Doelman Ampe moest in
de voeten van de ontsnapte Youssef (7’). Aan de overzijde vloog een afgeweken schot van Staelens
naast (9’). Een voorzet van Yves bereikte David maar diens harde volley verdween over het doel (11’).
Even later trok Van Fleteren het leer voor doel maar Kevin kon de volley van Euvrard keren (13’).
Opnieuw kon Yves zich doorzetten maar zijn voorzet werd door Jarich rakelings over het doel gekopt
(19’). Wat later was de bezoekende doelman opnieuw attent op een schot van de doorgebroken
Youssef(25’). De beste kans voor de bezoekers werd, na een teruglegger van Wittesaele, door Feys
naast een open doel geplaatst (30’). Dan was het de beurt aan Kasper die een vrije trap van Van
Fleteren uit de bovenhoek plukte (33’). Na een vlijmscherpe aanval op links bereikte David de
vrijstaande Yannick die zonder aarzelen het leder mooi binnentrapte en het stond 2-0 (35’). En nog was
het niet gedaan want Kenzo glipte achter de rug van 2 verdedigers door maar stiftte de bal naast de
verste paal (39’). Na een spectaculaire eerste helft stond het oververdiend 2-0 voor onze jongens.

De bezoekers kwamen gedreven uit de kleedkamer en wilden de scheve situatie rechtzetten. De
doorgebroken Robaeys legde de bal klaar voor de aanstormende Euvrard maar diens schot ging de
mist in (50’). Maertens stuurde Wittesaele diep maar deze mikte hoog over het Ninoofse doel(53’).
Een voorzet van Robaeys kwam via Kevin bij de vrijstaande Euvrard terecht, maar die viseerde de
verste paal (54’). Pech voor Westhoek maar toen Feys centraal de vrijlopende Staelens aanspeelde
deponeerde die het leer vanop 20 meter laag tegen de netten van een kansloze Kasper en 2-1 (56’).
Diezelfde Kasper had wat later een goede redding in huis op een plaatsbal van Euvrard (60’). Het
bezoekend offensief kwam tot stilstand en Ampe bracht met een superreflex redding op een kopstoot
van Yannick (63’). Diezelfde Ampe redde een mooi getrapte vrijschop van David (69’) en dook gepast in
de voeten van diezelfde David (71’). De Ninoofse druk hield aan en een derde doelpunt hing in de
lucht. Toen Yannick de bal over de defensie lepelde schoof David het leer via de binnenkant van de
verste paal tegen de netten, 3-1 (73’). De match was gespeeld maar onze jongens waren nog niet
verzadigd. De ingevallen Jelle omspeelde zijn bewaker en knalde het leer naast de doelman in de korte
hoek (77’) en 4-1. Van Den Berghe kopte nog een hoekschop in de handen van Kasper (82’) en
helemaal op het einde moest Ampe de bal uit de voeten halen van de doorgebroken Bram (88’).
De dolblije supporters hebben vandaag een schitterende wedstrijd gezien met Ninove als verdiende
winnaar.
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