FC Pepingen - KVK Ninove : 1-2

26-11-2016

Een leuke wedstrijd kondigde zich aan tussen 2 ploegen die vlot scoren en durven gaan voor de
zege. Alain hield vast aan dezelfde elf van vorige week.
Pepingen begon scherp en wilde duidelijk de VK vlug op achterstand plaatsen. Na enkele mooie
acties over en weer slaagde de thuisploeg in zijn opzet. Een snelle aanval over een paar
tussenstations deed de bal bij Schamp belanden die niet aarzelde en Kasper het nakijken gaf (1-0,
14’). Pepingen bleef maar komen en Glenn moest een minuutje later de bal van de lijn keren om
verder onheil te voorkomen. KVK liet zich ook niet onbetuigd en herpakte zich stilletjes van de
opgelopen schade. Na een mooie actie van onze boys kon Junior afdrukken maar zijn schot spatte
uiteen op de onderkant van de deklat (28’). Brute pech voor onze mannen die op dat ogenblik de
gelijkmaker verdienden. Pepingen kreeg voor rust nog enkele wenkende kansen maar vergat deze
af te werken. Het zou hen nog zuur opbreken. Zo gingen we rusten met een 1-0 stand.

Kristof in duel met Schamp.
Na de koffie nam KVK het initiatief in handen en Pepingen kwam nog moeilijk onder de druk uit.
Enkele mooie aanvallen van onze boys resulteerden telkens in “net niet”, een been in de weg,
keeper pakt, … Alain gooide meer power in de aanval door Yannick in te brengen voor Gertjan
(67’). Pepingen liet Kasper nog even plat gaan maar dan was het welletjes geweest. Bij de
volgende aanval van onze mannen kon Junior, bal aan de voet, op doel afstevenen en dan weet je
wel hoe laat het is, 1-1 (69’). KVK ging door op zijn elan en liet Pepingen alle kleuren van de
regenboog zien. Ondertussen was Marco ingekomen voor Rafaël. Tim kwam net tekort bij een
afleggertje van Junior, een poging van Yannick werd afgeblokt. KVK ging nu voluit voor de zege,
Junior kwam terug, bal aan de voet, voor doel en jawel, de 1-2 stond op het bord (84’). Junior
kreeg nog een applausvervanging (Joren kwam in). In een tumultueus slot kreeg Kevin nog een
geel karton onder de neus geduwd door een anders zeer goed leidende scheids.
Wie dacht dat we de toppers niet aankonden, onze boys hebben vanavond het tegendeel
bewezen. Proficiat mannen!

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof,
Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, Van Damme Junior (89’ De Crick Joren), Hellinckx
Jarich, Martens Gertjan (67’ De Rouck Yannick), Gaudi Rafael (77’ Hertveldt Marco).
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