KVK Ninove – FC Merelbeke : 6-0

22-10-2016

Onze boys waren onverwacht mee aan de leiding gekomen in het klassement wat toch enige druk
teweeg bracht. Mits winst bleven we minstens mee aan de leiding en voor de 1ste periode hadden
we reeds een doelsaldo van +15.
Het eerste gevaar kwam van Glenn na vrijschop van Yves. Merelbeke liet zich niet onbetuigd in de
eerste helft en ging vrij zijn kans zodat Kasper bij de pinken moest blijven. Na 20 min vonden onze
boys dat het tijd was om iets te forceren. Een kort genomen hoekschop van Tim werd door Yves
op het hoofd van Kevin geschilderd en deze plaatste met een buffelstoot de bal in de netten, 21’ en
1-0. Nog was Merelbeke niet van slag en ze namen het 3de kwartier voor hun rekening, even
bibberen voor onze mannen maar we waren maar al te blij dat we met 1-0 konden gaan rusten.

Penalty omgezet door Yves en 4-0.
Pas hernomen kon Kevin een hoekschop van Tim binnenkoppen, 47’ en 2-0. Het feestje kon
beginnen. Nog enkele stuiptrekkingen van Merelbeke (het grote terrein had hen al heel wat
brandstof gekost) niet te na gesproken werd KVK heer en meester. Jelle, één van de weinigen die
dit seizoen nog niet gescoord hadden, vond dat zijn kwartiertje nu aangebroken was. Na een
schietoefening op doel kon hij de 3-0 netten in de 57ste min. Enkel minuten later werd broer Joren
foutief gestopt in de backlijn, Yves zette de strafschop om en 4-0 in min 63’. Een splijtende pas van
Tim naar de aalvlugge Gert-Jan, doorsteek naar Jelle en bingo, 71’ en 5-0. Tussendoor was Junior
Yannick komen vervangen en je weet als Junior de bal heeft wil hij scoren. En ja hoor, de 6-0
kwam er door Junior, mooi afgezonderd voor doel, in de 77’.
KVK scoorde liefst 17 goals in de laatste 3 thuismatchen! Het thuispubliek wordt verwend. Terug
een prachtprestatie mannen! Op naar de periodetitel.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (68’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich,
Martens Gert-Jan (80’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (72’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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