KVK Ninove – SC Dikkelvenne : 6-1

24-09-2016

Na een hoopvolle zege op Wervik waren onze boys er op gebrand om hun thuispubliek de eerste
overwinning te schenken. Tegen een ploeg als Dikkelvenne, vorig seizoen slechts geklopt op de
meet, is dit echter geen sinecure. Kenneth en Kristof lagen in de lappenmand en zo kreeg ook
Joren een startkans.
Al in de 1ste minuut versierde Dikkelvenne een hoekschop, net naast gekopt door Pollet. Een
vrijschop langs beide zijden bracht geen soelaas tot Tim met een schitterende pass Yannick in
stelling bracht, deze de bal mooi controleerde met de borst en beheerst de bal in de rechter
benedenhoek plaatste, 10’ en 1-0. Dikkelvenne reageerde via een schot van Vanden Berghe op de
vuisten van Kasper. Na een heerlijke aanval over Yannick en Jelle plaatste Tim de bal in één tijd
prachtig in de kruising en 2-0, 15’. Dikkelvenne wou wel maar Kasper wilde niet meewerken. Net
voor de rust kwam Gert-Jan oog in oog te staan met de bezoekende portier en deze laatste kon de
bal uit het mandje gaan rapen, 42’ en 3-0. Misschien wel een overdreven ruststand gezien het
spelbeeld.

Kasper in actie
De tweede helft was amper begonnen toen Yannick een voorzet op het hoofd van Bram schilderde
en de bordjes wezen 4-0, 48’. Met de moed der wanhoop probeerde Dikkelvenne het tij te keren,
het moet gezegd, ze bleven er voor gaan, zonder resultaat. Enkel een schicht van Van Eecke kon
Kasper niet pareren en het stond 4-1, een verdiende treffer voor de bezoekers in de 68ste min.
Niet getreurd echter, pas terug afgetrapt en de bordjes wezen 5-1, 69’. Een tiki-taka goal van
Junior na samenspel met Rafael. Het spel bleef over en weer gaan en Junior plaatste de kers op
de taart met zijn 2de van de avond. Na balverlies Dikklevenne mocht hij alleen op doel afgaan en 61, 88’min. Eindstand : 6-1.
KVK was vanavond razend efficiënt, 7 kansen zorgden voor 6 goals, afwerking aan bijna 100%!
Een mooie voetbalmatch gekruid met 7 goals, voetbal een feest !
Proficiat mannen!

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim (41’ Moyson Bram), De Rouck Yannick (65’ Junior Van Damme),
Hellinckx Jarich, Martens Gert-Jan (59’ Gaudi Rafael), De Crick Jelle, De Crick Joren.
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