SK Berlare - KVK Ninove : 5-3

10-12-2016

Voor de wedstrijd werd 1 min stilte gehouden voor onze overleden medewerker Marc Gobbo, die
onverwacht kwam te overlijden op 49-jarige leeftijd. Glenn kwam terug uit blessure zodat Joren
bankzitter werd. Onze tegenstander van vandaag begon de laatste weken beter te draaien zodat
oppassen de boodschap was.
De eerste schuchtere poging was voor KVK maar de thuisdoelman duwde in corner (1’). Na 4 min
kreeg Munyaneza een eerste reuzekans die hij verkwanselde. De volgende thuisaanval via
diezelfde Munyaneza bracht ook niets op. Voor hetzelfde geld stond het 2-0 na 6 min. KVK kon
niet imponeren en na 11 min stond de 1-0 op het bord via Poppe. KVK herpakte zich stilaan en
kwam langszij via Gertjan, 22’ en 1-1. Onze boys gingen door op hun elan en een voorzet van
Gertjan werd door een thuisverdediger in doel gewerkt , 22’ en 1-2. Met deze gevleide tussenstand
gingen we de rust in.

Youcef in actie
Berlare had er na rust duidelijk zin in en was in elk compartiment zowat de betere ploeg. Hun
snelle counters deden onze verdediging alle kleuren van de regenboog zien. In de 54’ was het
bingo, 2-2. Even later terug een vlijmscherpe tegenaanval en de bordjes wezen 3-2. Junior pikte
ook zijn goaltje mee en het stond 3-3. Junior potte de 3-4 maar de grensrechter zwaaide
(onterecht?) voor offside. Mogelijk het kantelmoment in de wedstrijd. Munyaneza dolde nog even
met onze verdediging en maakte de klus af met 2 treffers. Eindstand 5-3.
Een herboren Berlare won verdiend. Al bij al een schitterende heenronde van onze boys. Hopelijk
krijgen we na nieuwjaar een vervolg hierop.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin (73’ De Crick
Joren), Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior, De Meersman Tim (77’ De
rouck Yannick), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, Gaudi Rafaël (77’ Hertveldt Marco).
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