KVK Ninove – KVC Jong Lede : 3-1

19-11-2016

Na een 1 op 9 was het hoog tijd om terug aan te knopen met de overwinning om zo onze positie in
de top 5 veilig te stellen. Joren was er niet bij wegens geel geschorst. Junior en Rafaël stonden
terug in de basis.
Een derby tegen Jong Lede spreekt altijd tot de verbeelding en de toeschouwers waren massaal
afgezakt naar De Kloppers. In het andere kamp heeft een andere Ninovieter de touwtjes goed in
handen, met name hun trainer Fanno Nijst, ons allen welbekend.
Van bij de start speelden de bezoekers zeer hoog wat resulteerde in een eerste vrije trap in de
eerste minuut. De bal vloog hoger echter over ons doel. Een minuutje later rees er enige
onzekerheid in onze verdediging en liet Kasper de bal lopen. Daar stond echter nog een Leedse
speler die mooi teruglegde en bam, zowaar 0-1. De grensrechter had echter de bal buiten gezien
en zo kwamen we met de schrik weg. De daarop volgende tegenprik van onze boys resulteerde in
een mooie voorzet van Yves, netjes binnengekopt door Junior en de bordjes wezen 1-0 (4’). Door
het hoge spel van Lede werden ze slag om slinger in de rug gepakt en versierde KVK tal van
mooie aanvallen zonder echt efficiënt te zijn. Tot Rafaël in het straatje gestuurd werd en met een
prachtige lob de bezoekende portier versloeg, 2-0 (21’). Net het spel hernomen en Van Peteghem
kwam alleen voor Kasper, na slecht uitverdedigen, en de bordjesman mocht terug aan het werk.
Een mooie bal door de benen van Kasper en 2-1 (22’). Het spel bleef over en weergaan en bij een
zoveelste aanval van onze boys werd Junior van de sokken gelopen door Mertens en deze laatste
mocht gaan douchen (rode kaart, 33’). De bezoekende doelman diende nog enkele malen alles uit
de kast te halen om onze mannen van een derde doelpunt te houden en zo gingen we rusten met
een 2-1 stand.

Junior kopt de 1-0 binnen
Na de rust ging de VK door op zijn elan en iedereen voelde dat er nog een goaltje in de lucht hing.
Junior kreeg mooi de bal toegespeeld door Yves, hij zette 3 man in de wind en stak de bal in de
verste hoek, 3-1 (57’). Enkele schoten uit de 2de lijn van Tim, Rafaël en Youcef gingen naast of
werden mooi gepareerd door de bezoekende doelman. Tim vlamde ook nog eens op de bovenkant
van de lat. Alain voelde dat de buit binnen was en voerde 3 wissels door. Kasper diende nog 1
keer plat te gaan en Jelle liet een open kans (alleen voor doel) nog onbenut. Eindstand : 3-1.
Al bij al een verdiende overwinning van onze mannen tegen een verdienstelijk Lede dat bijna een
uur met 10 verder moest.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof,
Bellon Yves, Kazi Youcef (77’ Moyson Bram), Van Damme Junior (71’ De Rouck Yannick), De
Meersman Tim (71’ De Crick Jelle), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, Gaudi Rafaël.
TC

