Wervik - KVK Ninove : 0-2

17-09-2016

Pech met de spelersbus in Wetteren zorgde ervoor dat de wedstrijd met een kwartier vertraging
aangevat werd. Kenneth, geblesseerd, werd in de basis vervangen door Jarich. Junior viel af als
zestiende man.
Onze mannen begonnen vol overgave aan de match en een schot van Gert-Jan werd in de 1ste
minuut reeds afgeblokt. KVK bleef aandringen en in de 4de minuut werd Yannick gehaakt in de
backlijn. De logische strafschop, ietwat nonchalant getrapt door Yves, werd door de thuisportier
gered.
Nerveus spel van beide elftallen, echter zonder weinig doelgevaar. De thuisploeg kon in de ganse
eerste helft slechts een paar keer onze backlijn bereiken en Kasper moest maar één keer gepast
tussenkomen. Zo gingen we ietwat ontgoocheld rusten met 0-0.

57’ : 0-1 door Tim De Meersman
Amper afgetrapt in de 2de helft en een terugspeelbal naar Kasper werd bestraft met een vrije schop
op een paar meter voor onze doellijn (Kasper had ondertussen de klak van Cuyper geleend om het
zonnetje te bedwingen). De thuisploeg kon geen profijt puren uit deze unieke gelegenheid en van
dan af nam KVK het heft in handen. Kristof werd in de 59ste minuut onderuit geschopt en diende
vervangen door Joren.
Onze boys rukken op en krijgen een vrije trap op een ideale plaats. Tim trapt de bal onbesuist in
de wolken maar de scheids laat de vrijschop hernemen wegens te vroeg uitlopen uit de muur door
een thuisspeler. Tim probeert het nogmaals en dit keer plaatst hij het balletje mooi in de
linkerbovenhoek, een beauty en 0-1 !
In de 75ste minuut wordt Youcef gehaakt door de thuisdoelman maar de scheids doet alsof zijn
neus bloedt. KVK controleert nu de partij en de thuisploeg is niet in staat om onze verdediging in
verlegenheid te brengen. Toch overheerst nu nog de nervositeit tot op 5 minuten van het einde
Yannick een mooi lobballetje op de deklat plaatst en Jarich de rebound kan binnenkoppen, 0-2. De
VK op rozen. De thuisploeg komt alsnog een paar keer dreigen maar de stand wijzigt niet meer.
Al bij al een mooie overwinning. Hopelijk zijn we nu gelanceerd voor een mooie reeks.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof
(59’ De Crick Joren), Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick, Hellinckx
Jarich, Martens Gert-Jan (68’ Gaudi Rafael), De Crick Jelle (80’ Hertveldt Marco).
TC

