St-Gillis-Waas - KVK Ninove : 2-1

11-09-2016

Tijdens de opwarming liep Kenneth een lichte verrekking op zodat Joren in de ploeg kwam. Alain
koos terug voor veldspelers op de bank.
KVK begon furieus aan de wedstrijd maar kwam tegen het spelbeeld in onverwacht op achterstand
in de 6de min. Een carambole in onze verdediging bracht de bal voor de voeten van thuisspeler De
Vos en deze plaatste het geschenkballetje mooi in de verste hoek en 1-0. Onze boys bleven de
wet dicteren maar konden amper de thuisportier bedreigen. De thuisploeg hield de boel achteraan
gesloten en Yannick stond eenzaam in de spits. Geen doorkomen aan. Tot Gert-Jan zijn duivels
ontbond en hij zijn éénmanspoging besloot in de korte hoek. De bordjes wezen 1-1 (36’) en zo
gingen we ook de rust in.

De koffie was amper gedronken en zoals vorige week waren we terug op achtervolgen
aangewezen. Smet wandelde door ons middenveld, gaf een listig steekballetje door aan De Vos
en deze liet Kasper kansloos, 2-1 in de 47ste minuut. St-Gillis-Waas bleef zijn geliefkoosd wapen
hanteren (alles achteruit om dan snel de tegenaanval in te zetten), onze boys wilden wel maar
speelden veel te stereotiep voetbal en de thuisploeg had geen enkele moeite om overeind te
blijven. Rafael kreeg nog een unieke kans (72’) maar besloot op de keeper. Er werd nog een paar
keer gewisseld maar dit bracht geen zoden aan de dijk. De thuisploeg kreeg nog de beste kansen
maar vergat de kloof verder uit te diepen.
Er is blijkbaar nog werk aan de winkel. Het spel is niet slecht maar we slikken te gemakkelijk een
doelpunt en hebben het moeilijk om tot scoren te komen. Hopelijk volgt volgende zaterdag de
kentering op Wervik.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, De Crick Joren,
Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef (68’ Gaudi Rafael), De Meersman Tim (80’ Moyson
Bram), De Rouck Yannick, Martens Gert-Jan, De Crick Jelle (78’ Hertveldt Marco).
Geel : Van Belle Kristof, De Crick Jelle, De Crick Joren
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