KSCT Menen – KVK Ninove : 2-0

14-02-2016

KSCT Menen won, tegen een voor de rust ondermaats KVK Ninove, verdiend. In het beging van de
tweede helft drongen de bezoekers fel aan, maar dat volstond niet.
Na een voorzet van rechtsback Meulenyzer claimde Menen een penalty wegens hands. De
grensploeg nam het meeste initiatief en dwong verschillende hoekschoppen af. Van Damme
zorgde voor de bezoekers voor de eerste bal tussen de palen. Hij legde aan van ver, doelman
Olievier ging goed plat.
Na een voorzet van Meulenyzer kwam Menen voorop. Via een bezoeker belandde de bal in de
voeten van de lange spits Santelé. Hij won het duel met de keeper en centrale verdediger De
Wannemaeker en tikte vanuit een scherpe hoek binnen. Er was fel protest voor buitenspel, maar
tevergeefs.
Na een lange bal pakte spits Van Damme uit met een knappe persoonlijke actie. Hij zetten twee
verdedigers in de wind en legde aan. Olievier redde knap.
Na een actie van Vancraeylandt belandde de bal in de loop van Meulenyzer. Hij kreeg ruimte en
legde aan vanop zo’n 25 meter. De bal verdween prachtig in de kruising voor 2-0. De ontlading
was bijzonder groot. Enkele minuten later plukte de doelman een kopbal van Allard. Daarna kwam
Ninove (eindelijk) opzetten. Olievier kwam heel ver en goed uit in de voeten van Jelle De Crick die
een minuut later op de lat kopte. Allard redde op de lijn de rebound van Geeroms. De doelman
duwde een lage vrijschop van Verbrugghe naast de paal nog in corner. Op slag van rust kopte Van
Den Branden over.

Direct na de rust zorgde Ninove voor druk. Op het uur legde Verbrugghe aan, maar de doelman
redde. Na een actie vanop rechts van Mahieu en een mistasten in de defensie besloot de
vrijstaande Santelé de 3-0 op de doelman. Ook Ninove claimde nog een penalty wegens hands,
maar opnieuw ging de bal niet op de stip. In de extra tijd vlamde Santelé nog een open kans op de
keeper.
Doelpunten : 15’ Santelé (1-0), 27’ Meulenyzer (2-0)
Geel : Monné, Bellon.
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