KVK Ninove – KFC Zele : 0-2

02-04-2016

Na de recente 4 op 6 tegen de toppers Dikkelvenne en Harelbeke waren we voor de streekderby
tegen Zele, door de schorsingen van Kevin, Yves en Mike vooral defensief fel gehandicapt. Met het
oog op de eindronde begonnen de bezoekers sterk gemotiveerd aan de wedstrijd.
Ze namen dan ook onmiddellijk de touwtjes in handen en versierden het meeste balbezit. Hun
gevaarlijke spits Baras mikte een eerste kans voorlangs(6’) en Pouillon strandde op Kasper(10’).
Na een slecht ontzetten van doelman De Brouwer kwam de bal bij Yannick maar diens lob vanop
35 meter belandde op de paal(12’).
De bezoekers bleven de betere ploeg en Joren kon nipt de alleen doorgebroken Van Kerckhoven
het scoren beletten(17’). Onze jongens waren van goede wil en probeerden de bakens te
verzetten maar het ontbrak hun aan precisie. Opnieuw was het Pouillon die na een dribble
rakelings naast besloot(28’). Wat later kon Kasper een knal van diezelfde Pouillon afweren maar
tegen de rebound van Neve was hij machteloos(34’) en 0-1.
Een sterk keepende Kasper duwde een grote kans van Verplancke in hoekschop(37’) en een
vrijgespeelde De Wilde besloot op Bram(40’).

Na de rust verving Jeroen de gekwetste Youssef en onze boys kwamen vinnig uit de kleedkamer.
Tweemaal kon Jelle zich doorzetten op links maar niemand kon bij zijn voorzet(51’). De bezoekers
reageerden en Kasper moest een poging van de volgend jaar voor Ninove uitkomende De
Meersman in hoekschop verwerken(54’). Na een mooie inspanning van Yannick ging de
bezoekende doelman goed plat(59’). Aan de overzijde werd een dreigende Baras door Jarich
onderuit gehaald en Neve zette de terechte penalty feilloos om(61’) en 0-2. Met de moed der
wanhoop gingen onze jongens op zoek naar de aansluitingstreffer. Jelle dribbelde 2 man maar De
Brouwer haalde de bal uit de hoek(65’). De bezoekers loerden op de tegenaanval en Kasper moest
tot tweemaal toe Baras afstoppen(79’). Ook de mee opgerukte Seminck besloot een opgelegde
kans naast(81’). De verdiende bezoekende zege kwam niet meer in gevaar.
Vervangingen: Youssef door Jeroen, Jarich door Rayen en Bram door Lorin
Gele kaarten : Jarich en Bram
Wico

