KVK - Adinkerke : 2-2

6-02-2016

Na de wat ongelukkige nederlaag bij Berlare keken we vol vertrouwen uit naar de komst van
Adinkerke. Behalve de geschorste Joren en de gekwetste Kenzo kon Alain beschikken over zijn
sterkste elftal.
Onze boys startten in overdrive en overvleugelden de bezoekers in de beginfase. Na een
hoekschop kopte Kevin op de deklat en de rebound van Davy werd door de doelman gepakt (1’).
Ook Glenn kopte de bal na een nieuwe hoekschop van Yves op diezelfde deklat (4’).
Na een vloeiende aanval en een mooie voorzet van Yves, kwam de afgeweerde bal bij David maar
de bezoekende doelman duwde het schot via de paal in hoekschop (8’). Hier verdienden onze
jongens zeker een doelpunt.
De bezoekers raakten stilaan uit de omknelling en er was een goede Kasper nodig die met een
beenveeg de inzet van de vrijstaande Brogniez verijdelde (11’). Na een afgeblokte aanval van de
bezoekers kwam de tegenaanval via David bij Yannick maar diens deviatie mistte de goede
richting (23’).
Wanneer Kasper bij een hoekschop onder de bal ging stond Jarich op de goede plaats om de
kopbal van Sarrazyn op de lijn te keren (26’). Ninove nam opnieuw het commando over maar de
kopbal van Glenn op een vrije trap van Yves belandde recht in de armen van een sterk spelende
doelman Sterckx (32’). De laatste kans was voor David maar hij besloot een voorzet
van Jelle naast het doel (45’). Rust 0-0 na een aangename 1e helft.
De thuisploeg kwam gedreven uit de kleedkamer en een voorzet van Jelle werd door een
verdediger met de hand beroerd. Yves klaarde de klus van op de stip en het stond 1-0 (46’). Wat
later kon David de stand opdrijven maar zijn schot ging over het bezoekende doel (51’). De
bezoekers herstelden het evenwicht en gingen op zoek naar de gelijkmaker maar de sterk
spelende spits Sarrazyn werd tot 3 maal afgeremd door Kasper. Na een onnodige fout van Mike
op Brogniez zette die de terecht toegekende elfmeter keurig om en de bordjes hingen gelijk 1-1
(75’).
Niet voor lang echter want Kevin joeg wat later een afvallende bal tegen de netten en we
stonden opnieuw op voorsprong 2-1 (78’). De bezoekers waren aangeslagen en een nieuwe
poging van David werd van de lijn gekeerd (80’). Na doorzetten van Yannick plaatste de
alleenstaande Youssef de bal naast de paal (82’) en ook de ingevallen Junior vergat de score uit
te diepen (84’). Dit brak onze ploeg zuur op want toen Kevin zich verkeek op een verre vrije trap
liet de vrijstaande Sarrazyn onze Kasper geen schijn van kans en schoot de 2-2 op het bord (89’).
Van een koude douche gesproken.
Vervangingen: Jelle door Bram (65’), Davy door Junior (70’) en Mike door Jeroen (81’).
Gele kaarten : Jarich en Mike
Wico

