KVK – Harelbeke : 2-0

12-03-2016

Voor de komst van vice-leider Harelbeke koos Alain voor een wat meer defensieve
opstelling. Zo begonnen Yannick en Jelle op de bank.
Het begin van de wedstrijd was één lange studieronde waarbij beide ploegen veel volk
achter de bal hielden. Het eerste gevaar kwam van onze boys maar Merlier tipte de kopbal
van Junior over na een goed aangesneden voorzet van Yves (16’). De bezoekers hadden
iets meer balbezit, maar ze slaagden er niet in om Kasper te bedreigen. Buiten een retro
na een inworp en een slecht uitgevoerde ingestudeerde vrije trap was het wachten tot
minuut 34 vooraleer Kasper moest ingrijpen.
De laatste minuut van de eerste helft kopte opnieuw Glenn een gemeten hoekschop van
Yves raak (45’) en 1-0 bij de rust.
Na de rust kwamen de bezoekers uit hun egelstelling en Van De Wouwer verlengde een
voorzet van Romont, maar Kasper was bij de pinken (49’). Ook Vercouter bracht diezelfde
Van De Wouwer in stelling maar Kasper pareerde de loeiharde knal (53’). Ook met een
plaatsbal van Romont wist Kasper raad (58’) en wat later maakte hij een nieuwe poging van
Van De Wouwer onschadelijk (62’). Onze jongens lieten zich niet onbetuigd maar Kevin
kopte een vrije trap van Yves over het doel (74’). Wat later vergat Junior de alleenstaande
Davy aan te spelen en hij trapte de bal voorlangs (78’). Ook David zag zijn schot over het
doel verdwijnen (82’).
De beste kans voor de bezoekers was voor Noppe maar hij plaatste de bal, na een mooie
voorzet van Vanhaecke, naast het doel van Kasper (87’).
Aan de overzijde was het wel raak toen Jelle op de tegenaanval, met een mooie trap in de
verste hoek de wedstrijd besliste (90’) en 2-0.
Hiermede blijven onze jongens zich ontpoppen als reuzendoders.
Na deze mooie zege zijn we nu ook mathematisch zeker van een verlengd verblijf in de
nationale reeksen.
Vervangingen: Joren door Jelle, Junior door Yannick en David door Bram
Gele kaarten : Davy en Mike
Wico

