KVK Ninove – KSK Ronse : 0-1

03-12-2016

Een volgende topper stond op het programma tegen Ronse. In tegenstelling tot de geruchten die
de ronde deden hielden de bezoekende supporters het netjes. Geen vuurwerk, geen
vandalenstreken. Alain kon geen beroep doen op Glenn en Junior was in laatste instantie toch
speelklaar geraakt. Joren verving Glenn.
KVK begon hoopgevend aan de partij, Tim stuurde Rafaël het straatje in maar een bezoekende
verdediger kon de aanval afblokken. Een counter van Ronse via Thissen werd mooi gepareerd
door Kasper. Veel middenveldspel bracht weinig animo voor de verkleumde toeschouwers en toen
iedereen al richting kantine trok verspeelden onze boys de bal in het middenveld. Delneste, de
beste man op het veld, was bij de pinken en stuurde een magistrale lob richting het doel van
Kasper. Deze laatste was danig verrast en de bal verdween in de winkelhaak. Een koude douche
juist voor de koffie. Rust : 0-1.

Kasper in actie
Na rust probeerde KVK de bakens te verzetten maar het werd al snel duidelijk dat een uitgekookt
Ronse de partij onder controle had. Met tien achter de bal er snel proberen uit te komen was hun
motto. Enkele speldenprikken langs weerszijden brachten weinig doelgevaar. Telkens was het van
“net niet”. Alain probeerde de bakens te verzetten door Jelle en Yannick in te brengen maar veel
beterschap kwam er niet. Bram kwam ook nog Jarich vervangen. Het ontbrak ons vandaag aan
creativiteit tegen een Ronse dat meer individuele klasse in huis had.
De eerste thuisnederlaag was een feit maar met 26 punten uit 14 partijen mogen we zeker niet
mopperen.

KVK Ninove : Monné Kasper, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef,
Van Damme Junior, De Meersman Tim Hellinckx Jarich (73’ Moyson Bram), Martens Gertjan (56’
De Crick Jelle), De Crick Joren, Gaudi Rafaël (61’ De Rouck Yannick).
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