KVK Ninove – HO Wolvertem-Merchtem : 5-0 08-10-2016
Na een 9 op 9 en het mooie voetbal van de laatste weken was de honger groot om ook vanavond
de 3 punten thuis te houden. Gert-Jan was hersteld zodat Rafaël terug op de bank moest starten.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en liet de bezoekers nauwelijks in de wedstrijd komen. In de
8ste min beging een bezoekende verdediger een flater van jewelste door een terugspeelbal recht in
de voeten van Jelle te geven. Deze was echter zo verrast dat hij deze unieke kans liet liggen en op
de keeper besloot. Onze mannen bleven resoluut voor de aanval kiezen en in de 16de min was het
bingo! Yannick gaf in één tijd door aan Youcef en deze potte de 1-0. Het éénrichtingsvoetbal ging
door en in de 21ste min kon Kevin een mooie voorzet van Yves over de lijn duwen en 2-0.
Wolvertem reageerde zowaar en we waren meer dan blij dat Kasper tot tweemaal toe de bal kon
keren. Zowat het enige wapenfeit van de bezoekers voor rust. Ruststand : 2-0.

Wolvertem kwam scherper uit de kleedkamers en nam het eerste kwartier van de tweede helft voor
hun rekening zonder echt gevaarlijk te zijn. Rafaël was ondertussen Jelle komen vervangen.
Yarich en Glenn pakten binnen de 2 minuten elk een geel karton voor spelbederf. Wolvertem
poeierde nog een vrije trap naast en dan kon het tweede deel van het feestje beginnen. Onze
mannen hadden er duidelijk nog zin in en een tiki-taka aanval werd enig mooi door Tim afgerond
met een prachtige shot in de kruising, 66’ en 3-0. Junior kwam Yannick vervangen en de volgende
aanval deed een afgeweken schot van Tim in de voeten van Rafaël belanden en deze aarzelde
niet, 73’ en 4-0. Kasper had nog 2 prachtige reddingen in huis op schoten van Wolvertem en hield
een clean-sheet. Junior zette in de laatste minuut de kers op de taart door een voorzet van Youcef
tegen de netten te prikken en 5-0. Junior ging dan zijn zieke papa groeten in de kantine, een mooi
gebaar vol emotie. De scheids kon niet anders dan hem ook nog bedenken met een geel karton.
Een emotievol einde van een prachtige wedstrijd.
Ons team zit duidelijk in “the winning mood”. Er staan ons nog mooie wedstrijden te wachten.
Proficiat aan spelers en staf! Glansprestatie!

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (72’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich,
Martens Gert-Jan (82’ Moyson Bram), De Crick Jelle (56’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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