Berlare - KVK : 4-2

30-01-2016

Na de recente 12 op 12 reisden onze jongensvol vertrouwen af naar Berlare. De enige wijziging
tegenover vorige week was de vervanging van Kenzo die met maagproblemen kampte en op de bank
begon. In diens plaats kwam Jelle aan de aftrap.
Berlare trachtte meteen druk te zetten maar onze boys versierden de eerste kans wanneer Kevin een
voorzet van Yves over het doel kopte (4’). De thuisploeg reageerde en Kasper moest een schot van
Poppe in hoekschop duwen (12’). Bij deze hoekschop kreeg Kevin een duw en kwam daardoor
onzacht met zijn gezicht op het hoofd van Glenn terecht. Hij verloor hierbij 3 tanden en moest naar de
spoedafdeling van het ASZ. Hierdoor kwam Mike in de ploeg en verhuisde Joren naar het centrum.
Onze jongens waren niet van slag en na een snelle omschakeling kon Davy een voorzet van David
afrondden (18’) en 0-1. Berlare was even aangeslagen en een vrijschop van David ging nipt over (22’).
Wat later werd Jelle onterecht afgevlagd voor buitenspel (24’). De match ging nu over en weer en
Poppe knalde een afgelegde bal over het doel (30’). Na een aanval over rechts werd de voorzet van
Heirwegh door Munyaneza klaargelegd voor Van Den Hende en de bordjes hingen in evenwicht (34’)
en 1-1. Onze boys namen nu opnieuw het heft in handen maar op een afgelegde bal van Yannick
knalde Jelle keihard op de deklat (40’). De thuisdoelman ranselde wat later een vrije trap van Yves uit
zijn doel (42’). Rust 1-1.

Ninove bleef na de hervatting bij zijn aanvallende instelling maar de thuisploeg zorgden met snelle
tegenaanvallen voor het meeste gevaar. Zo moest Kasper goed plat bij een schot van Heirwegh (48’) en
schoot Poppe een vrijschop in de muur (50’). Declef loodstte Munyaneza door het centrum en deze
laatste werkte perfect af (54’) en 2-1. Wat later redde Kasper mooi op een inzet van Van Den Hende
(59’). Na een prachtige doorsteekpas van Jarich besloot de doorgebroken Kenzo, die de gekwetste
Joren was komen vervangen, op de doelman (62’). Het sleutelmoment van de wedstrijd situeerde zich
in min. 67 toen De Graef een vrijwillig handspel beging in de backlijn maar de scheidsrechter legde de
bal erbuiten. De daaropvolgende vrije trap werd door Glenn recht op de doelman gekopt. Aan de
overzijde werd Curukcu voor Kasper afgezonderd en met wat geluk scoorde hij de 3-1 (71’). Na een
mooie dribble voorbij 4 man legde diezelfde Curukcu de bal mooi naast Kasper in de netten en het
stond 4-1 (80’). Onze jongens reageerden op deze fel overdreven stand maar Youssef besloot een
uitgelezen kans op de doelman (84’). De sterk spelende thuisdoelman moest zich dan toch gewonnen
geven wanneer David een voorzet van Kenzo via de paal binnentrapte (87’) en 4-2. Het werd bijna nog
spannend maar Yannick mikte in de draai over het doel (89’). Eindstand 4-2.
Onze jongens leverden al bij al een mooie prestatie en mochten met opgeheven hoofd het veld
verlaten. Hopelijk vallen de kwetsuren van Kevin en Joren mee en zijn ze opnieuw present voor de
komende thuiswedstrijd tegen Adinkerke.
Vervangingen: Kevin door Mike (16’), Joren door Kenzo (55’) en Jelle door Bram (79’).
Wico

