FC Wetteren - KVK Ninove : 2-1

29-10-2016

Beide ploegen hadden hun laatste 3 wedstrijden (KVK zelfs de laatste 6) gewonnen en waren zo in
de top van het klassement beland. Een heuse topper stond dus op het programma met de
leidersplaats als inzet. KVK begon met dezelfde elf als de voorbije weken.
De eerste helft had weinig om het lijf daar beide ploegen blijkbaar schrik hadden om te verliezen.
De studieronde duurde zowat 20 minuten met af en toe een kleine dreiging langs beide zijden. De
beste kans kreeg Jarich in de 23’ toen door een misverstand in de thuisdefensie hij plots oog in
oog kwam te staan met de thuisportier maar hij de geboden kans niet wist te verzilveren. Ook KVK
acteerde nerveus en 2 min later verspeelden onze boys de bal maar Wetteren kon hier ook niet
van profiteren. Joren kreeg nog geel en zo was alles gezegd over de eerste helft. Ruststand : 0-0.

Wie dacht een betere wedstrijd te zien te krijgen na de rust was eraan voor de moeite. Wetteren
kroop in een egelstelling en loerde op de counter. KVK kwam niet in zijn gewone doen en liep in de
55’ tegen een snelle counter aan waarbij de bal eerst op de lat belandde en in de herneming
binnengeschoten werd door Balaj, 1-0, 54’. Glenn protesteerde hevig voor een voorafgaande fout
op Kevin maar een geel karton was het resultaat. Een volgende counter van Wetteren deed
Kasper naar de noodrem grijpen, maar gelukkig bleef het bij geel. Wetteren bleef maar loeren op
de tegenaanval en in de 60ste min lukte Donmez de 2-0.
Alle hens aan dek nu bij KVK, Junior kwam voor Jarich en Rafaël voor Jelle. KVK dwong Wetteren
achteruit en in de 78ste min lukte Yannick de aansluitingstreffer met een mooie kopstoot in de hoek,
op aangeven van Tim. Kevin had ondertussen ook al geel gepakt. KVK bleef maar komen maar
een onvermijdelijke counter deed Youcef naar de noodrem grijpen in de backlijn. Balaj trapte de
strafschop naast (85’) zodat KVK nog mocht hopen op de gelijkmaker.
In het slotoffensief van KVK wist de thuisportier de meubelen te redden door een prachtige knal
van Rafaël uit de winkelhaak te ranselen. Zo eindigde de wedstrijd voor onze jongens en de talrijk
meegereisde fans in een ontgoocheling. Eindstand : 2-1. Wetteren kreeg teveel, KVK te weinig.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves,
Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick, Hellinckx Jarich (60’ Junior Van Damme),
Martens Gertjan, De Crick Jelle (67’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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