OMS Ingelmunster - KVK Ninove : 3-0

12-11-2016

Een onvervalste topper stond op het programma, de 2de in de stand tegen de 3de. Alain wijzigde
zijn selectie op 2 plaatsen : Junior kwam in de plaats van Yannick en Rafaël verving Jelle.
Op het grote terrein (in een mooi stadion !) voelde KVK zich duidelijk in zijn nopjes en onze
mannen namen het initiatief. In de 1ste minuut al ging Gert-Jan op de solotoer maar zijn schot
zoefde over. Ingelmunster nam een afwachtende houding aan en loerde duidelijk op de counter
met hun snelle spitsen Laleman en Geryl. Rafaël liep in een onschuldig kopduel (6’) een
hoofdwonde op en diende verzorgd. Enkele vrijschoppen van KVK brachten weinig of geen
doelgevaar, enkel een kopstoot van Kevin kon de thuisportier tot actie dwingen. Kasper beleefde
een rustige eerste helft in een guur regenweertje. Ruststand : 0-0.

De thuisploeg had blijkbaar een opdonder gekregen tijdens de rust want na de koffie zagen we een
heel ander Ingelmunster. Al in de 46ste min moest Kasper de bal uit de hoek halen. Toch was de
volgende kans voor KVK, Junior vergat de bal aan te nemen (56’) en kopte deze te zwak naast het
doel. Hiermee was voor ons de kous af want wat tijdens de volgende 20 min gebeurde grenst aan
het ongelofelijke. Ingelmunster neemt snel een vrije trap (62’) vanop de eigen speelhelft,
rechtstreeks op doel getrapt door Declercq, Kasper slaat letterlijk de bal mis en 1-0 voor de
thuisploeg. Van een koude douche gesproken. Alain ziet de bui al hangen en doet snel 3
vervangingen: Jelle voor Rafaël (64’), Yannick voor Junior (67’) en Bram voor Youcef (69’). Onze
mannen zijn echt van slag en komen nog moeilijk in hun spel. KVK had duidelijk teveel brandstof
verbruikt in de eerste helft. Joren pakt dan nog een geel karton (76’) en mist de volgende wedstrijd.
In de 86ste minuut mag diezelfde Declercq een vrijschop nemen vanop 40m vanaf de rechter zijlijn,
hij schiet terug rechtstreeks op doel, Kasper slaat terug naast de bal en de bordjes wijzen 2-0.
Ongelofelijk maar waar. In blessuretijd maakt de onvermijdelijke Laleman zijn 14de van het seizoen
en 3-0 (91’), meteen de eindstand. Een te zwaar verdict.
Onze doelman Kasper kende duidelijk een off-day, het overkomt ook de groten der aarde.
Ingelmunster was al bij al een maatje te groot voor ons, maar niet getreurd wij mochten met
geheven hoofd het terrein verlaten.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef (69’ Moyson Bram), De Meersman Tim, Van Damme Junior (67’ De Rouck Yannick),
Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, Gaudi Rafael (64’ De Crick Jelle), De Crick Joren.

TC

