Mariekerke - KVK Ninove : 0-2

16-10-2016

Door het gelijkspel op zaterdagavond tussen Ingelmunster en Ronse (2-2) konden onze boys
onverwacht de leiding overnemen. Alain koos voor dezelfde 11 als vorige week. De thuisploeg was
een onbekende voor ons en blijkbaar hadden zij ook af te rekenen met tal van afwezigen. Het
zonnetje was van de partij en zo gingen we een leuke voetbalnamiddag tegemoet.
Naar gewoonte nam KVK direct het heft in handen en in de 2de min had Yannick een mooie
omhaal in huis, maar te zwak om de thuisportier (Mardulier, ex-Lierse) te verontrusten. Op het
kwartier zag Glenn zijn pegel op de lijn gekeerd nadat de thuisportier de bal niet onder controle
kreeg. KVK had rustig meesterschap maar voorin bij Mariekerke liep Jatta, trouwens hun enige
speerpunt, waar Kevin toch wel de handen mee vol had. Gelukkig voor ons misstapte Jatta zich op
het half uur en moest hij het terrein verlaten. Van dan af speelde onze defensie in een zetel. KVK
bleef de thuisdefensie maar bestoken en in de 37ste min mocht Yves een vrijschop nemen op links.
Niemand raakte de bal en de bordjes wezen 0-1. Meer dan verdiend en meteen ook de ruststand.

De thuisploeg kwam vinnig uit de kleedkamers, probeerde de bakens te verzetten, maar Kasper
kende geen moeite met de hem toegespeelde balletjes. Enkel Kevin kon Kasper nog bedreigen
met een terugspeelkopbal maar onze portier maakte het balletje onschadelijk. Rafaël was
ondertussen Jelle komen vervangen en Marco kwam voor Gert-Jan. Rafke deed het trouwens
uitstekend op links. In de 72ste min kon Yannick een loeier afvuren, goed gepareerd door Mardulier,
maar nog beter binnengeschoten door Tim (0-2). Wat een traptechniek heeft die man! Rafke
dweilde nog ne keer de lijn af, zette voor op Junior (ingekomen voor Yannick) en die miste de 0-3 à
la Lukaku tegen Bosnië.
Tegen een toch wel moeilijk te bespelen tegenstander hield KVK het hoofd koel. Door de winst
komt KVK op kop in de 1ste periode (beter doelpuntensaldo dan Ronse) en doen we volop mee
voor het eerste prijsje.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (79’ Van Damme Junior), Hellinckx Jarich,
Martens Gert-Jan (63’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (50’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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