KVK Ninove – KSK Vlamertinge : 1-1

03-09-2016

Na al het mooie dat we mochten ervaren in de oefencampagne waren de verwachtingen hoog
gespannen. De nieuwkomers waren blijkbaar al goed geïntegreerd in de groep. Dat de brede kern
aan sportieve waarde heeft bijgewonnen was te zien aan de weelde waarover onze trainer
beschikt. Anders kan je Junior zomaar niet op de bank laten starten.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en versierde tal van mooie kansen zonder echter scherp uit de
hoek te komen. Een treffer kon niet uitblijven en na een misverstand tussen de bezoekende
doelman en een verdediger kon Yannick de bal over de doellijn duwen. Dik verdiend 1-0 na 18’.
Onze mannen gingen op hun elan door en Martens kwam net iets tekort om een mooie
doorsteekpas van Youcef te verzilveren (28’). Enkele minuten later werd Jelle het straatje
ingestuurd door Martens, hij kwam alleen voor de keeper maar miste onbegrijpelijk deze uitgelezen
kans. In de laatste minuten van de eerste helft appeleerden onze jongens tot 2 maal toe voor een
strafschop maar de scheids gaf geen krimp. En zo gingen we rusten met 1-0. Te weinig voor het
gebrachte spel.

18’ Yannick De Rouck : 1-0
De tweede helft was pas begonnen, onze verdediging was nog niet bij de zaak en daar stond plots
een speler van Vlamertinge alleen voor doel. Moest die enkel de voorzet nog binnenkoppen en de
bordjes stonden in evenwicht. 1-1 door Pecqueux in de 46’. Van een koude douche gesproken!
Daar waar iedereen dacht dat Vlamertinge in de 2de helft ging kraken bewezen zij het tegendeel.
Het was ons team dat kraakte in al zij voegen en Kasper mocht zich een paar keren de redder in
nood noemen. Enkele fenomenale safes van Kasper (en ook eens de deklat) zorgden ervoor dat
de score ongewijzigd bleef. KVK kon geen vuist maken tot in de 88ste minuut Junior op weg was
naar het doel en foutief afgeremd werd. De ultieme vrijschop bracht geen zoden aan de dijk. Al bij
al mochten wij ons nog gelukkig achten met het behaalde gelijkspel. Eindstand : 1-1.
Alain zal hieruit zijn conclusies wel getrokken hebben en zondag verwachten we een geprikkeld
KVK op Sint-Gillis-Waas.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe
Kenneth (84’ Moyson Bram), Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De
Rouck Yannick, Martens Gert-Jan (63’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (63’ Junior Van Damme).
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