KFC E. Zele – KVK Ninove : 1-3

02-10-2016

Na de glansprestatie tegen Dikkelvenne waren de verwachtingen van zowel bestuur, trainers als
meegereisde supporters hoog gespannen. Te meer daar Zele in het tussenseizoen zowat zijn hele
kern zag vertrekken wegens financiële perikelen. Zij kiezen nu resoluut voor een bende jonge
gasten aangevuld met onder andere een ervaren Thomas Zwart. Kenneth, Kristof en Gert-Jan
waren onvoldoende hersteld zodat Rafaël in de basis kwam. Een bredere kern is blijkbaar geen
overbodige luxe !
De wedstrijd begon niet al te denderend met slechts enkele schuchtere doelpogingen langs beide
zijden. Een poging van Rafaël vloog naast en Yannick besloot te zwak.
Zele versierde enkele corners zonder echt gevaarlijk te zijn. Een omhaal van Rafaël verdiende
beter alsook de mooie lange bal van Yves die door Yannick net over het doel geplaatst werd. Zele
kwam nog even dreigen maar Kasper stond pal. Op aangeven van Tim (ex-Zele) kon Youcef de
0-1 binnenkoppen in de 39ste min. Yannick miste nog de rebound van het afgeweerde schot van
Rafaël. Zo gingen we de rust in met een 0-1 voorsprong.

Yves in actie !
Net na de pauze draaide Cooreman een vrijschop voor de thuisploeg net naast. KVK nam nu de
match in handen. In een tijdspanne van 3 minuten wezen de bordjes 0-3 (54’ en 57’) voor KVK
dankzij goals van Glenn en Yannick. 2 kopbaldoelpunten met het hoofd, telkens op voorzet van
Yves.
Zele was nu totaal van de kaart en kon enkel nog dreigen via de ingevallen Crapoen die de eer
wist te redden voor de thuisploeg. Junior kopte ook nog eens net naast. Al bij al een verdiende
overwinning voor onze boys. Eindstand : 1-3.
Hopelijk kunnen we doorgaan op dit elan zodat we een leuk seizoen kunnen draaien.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim (70’ Moyson Bram), De Rouck Yannick (60’ Junior Van Damme),
Hellinckx Jarich, Gaudi Rafael (89’ Ardans Arno), De Crick Jelle, De Crick Joren.
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