KVK Ninove – FC Lebbeke : 1-1

06-11-2016

Na de nederlaag van vorige speeldag moesten onze jongens vandaag winnen om nog kans te
maken op de eerste periodetitel. Alain behield het vertrouwen in het elftal van de vorige weken.
Beide ploegen maakten er een lange studieronde van en de bezoekers bewezen dat ze stevig
onder hun waarde geklasseerd staan. Stilaan namen de bezoekers het meeste initiatief en na
een mooie combinatie moest Glenn redding brengen voor de alleenstaande Bogemans (18’). Na
de daaropvolgende hoekschop was de VK voor het eerst gevaarlijk, maar de lage knal van Gertjan
werd door Lauwereys gestopt (20’). Het antwoord van de bezoekers kwam er onmiddellijk en
Kasper redde mooi het schot van hun kapitein. In de daaropvolgende scrimmage werd de inzet
van Neve afgeblokt en besloot Wantens voorlangs (22’). De bezoekers waren nu de betere ploeg
en na een nieuwe hoekschop kon Salvi de verdiende 0-1 binnenkoppen (24’).
Onze boys lieten niet begaan en namen stilaan de match in handen. Na een ingestudeerde
vrijschop werd Glenn afgeblokt (29’). Na hoekschop werd de inzet van Kevin door Verdeyen van
de lijn gekeerd en ook in de daaropvolgende scrimmage stond er steeds een bezoekend been in
de weg (31’). De bezoekers waren nog één maal gevaarlijk maar Dimbala verlengde de voorzet
van Laref naast de paal (37’). Ninove verdiende een doelpunt maar Gertjan werd afgeblokt door
Salvi(39’) en net voor de rust viseerde Tim de kruising na een afleggertje van Yannick(44’).
Rust 0-1.

Na de rust nam de VK de match in handen en de bezoekers plooiden terug. Na samenspel tussen
Yannick en Tim kapte Gertjan zich mooi vrij maar zijn knal werd knap gepareerd door Lauwereys
(48’). Wat later besloot de doorgebroken Wantens in het zijnet (54’). Alain bracht met Junior en
Rafael twee nieuwe aanvallende krachten en Lauwereys moest zijn kunnen tonen op een kopbal
van Rafael (60’). Ninove ging nu voluit voor zijn kans en de verdiende gelijkmaker kwam er via de
ingevallen Junior die een inzenden van Gertjan in doel kopte (78’) en 1-1. Onze boys gingen nog
op zoek naar de winnende treffer maar zowel Gertjan als Kevin werden afgeblokt. De mooiste kans
was er nog voor Junior maar hij besloot nipt boven de kruising (87’). Eindstand 1-1 na een mooie
en boeiende wedstrijd.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (59’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich (76’
Hertveldt Marco),Martens Gert-Jan, De Crick Jelle (76’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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