KVK – Knokke : 1-2

20-02-2016

Na de mindere prestatie op Menen en de recente 1 op 9 waren onze spelers uit op eerherstel.
Mike kwam in de plaats van de geschorste Yves en Bram kreeg verrassend de voorkeur op Junior.
In een gesloten wedstrijdbegin waren de schaarse kansen meestal voor de bezoekers. Kasper
pareerde een schot van Waeghe (6’) en wat later stond hij opnieuw paraat op een knal van Neve
(20’). Diezelfde Neve kon niet profiteren van balverlies van Mike(23’). Het eerste echte gevaar van
de VK kwam er na een prima pas van Youssef maar de bezoekende doelman duwde de knal van
Yannick in hoekschop (30’). Wanneer Waeghe zich kon doorzetten tegenover David kon Persoons
diens voorzet in doel verlengen (37’) en 0-1. Deze ruststand gaf een correcte weergave van de
eerste helft.

Onze jongens kwamen gemotiveerd naar buiten en Yannick kopte een voorzet van David rakelings
naast (46’). De opflakkering was van korte duur want de bezoekers namen opnieuw het initiatief.
Zo moest Glenn redding brengen op een inzet van Maljers (49’) en was er opnieuw een goede
Kasper nodig op een schot van Waeghe (55’). Voor onze jongens was het alle hens aan dek maar
gelukkig misten zowel Maljers (63’) als Neve (65’) doelrijpe kansen. Kasper had nog een
prachtredding in huis na een deviatie van Persoons (71’) maar toen Stroo zich na balverlies voorbij
twee verdedigers werkte was het wel raak (76’) en 0-2. Op voorzet van Davy kopte de sterk
ingevallen Junior op de kruising (79’) en Paepe haalde een knal van Yannick uit zijn doelvlak (81’).
Tussendoor moest Kasper de ingevallen Ternest afstoppen (83’). Na samenspel met Jarich en
Yannick dribbelde Junior zich alsnog naar de aansluitingstreffer (86’) en 1-2. Tijdens het
slotoffensief zag Glenn zijn afstandsschot gepakt door de doelman (88’) en ook de ultieme poging
van Junior strandde op de doelman (92’).
Eindstand 1-2 en al bij al een niet gestolen zege van de bezoekers tegen een Ninove dat alleen na de
inbreng van Junior kon dreigen.
Vervangingen : Jelle door Junior en David door Davy.
Gele kaarten : geen
Wico

