KSK Vlamertinge - KVK Ninove : 2-1

18-12-2016

Vlamertinge had deze week zijn trainer aan de deur gezet. Dan kan je er van uit gaan dat de
spelers dubbelgemotiveerd op het terrein zullen komen. Aron kwam in het doel Kasper vervangen,
Kenneth deed zijn wederoptreden.
De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd en na 6 minuten kwamen ze op voorsprong. Ferreira
omspeelde onze verdediging en de goed ingelopen Deman had maar binnen te tikken en 1-0. KVK
reageerde en een kopstoot van Junior verdiende beter maar de deklat stond in de weg (12’).
Vlamertinge liet zich niet onbetuigd en op vrijschop hield de deklat hen van de 2-0 (20’). KVK
probeerde meer druk te zetten en toen Kristof mocht aanleggen gooide de thuisportier zich in de
baan van de bal (31’). Toen iedereen al klaar was voor de koffie stond Ferreira plots helemaal
alleen aan de 2de paal en we konden gaan rusten met een dubbele achterstand (45’, 2-0). Een
opdoffer van formaat.

Kenneth in duel
Net terug hernomen en Ferreira trapte Glenn onderuit. Rood was de juiste kleur, Glenn kon
gelukkig verder spelen. Tegen 10 man kon het misschien wat beter lopen maar neen, het werd nog
moeilijker. De thuisploeg zat op rozen en plooide massaal terug, geen doorkomen aan. Tot Yves
aanlegde van uit de 2de lijn en zijn schuiver in de rechterbenedenhoek verdween en 2-1 (58’). Onze
boys probeerden wel de aansluiting te forceren maar de passing was niet goed genoeg, het spel te
traag, de tegenstander iets sneller op de bal. Kortom, de stand wijzigde niet meer ondanks de
invalbeurten van Marco, Joren en Rafaël. Jelle en Yves kregen elk nog geel onder de neus zodat
Yves een weekje moet rusten.
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe
Kenneth, Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef (73’ Hertveldt Marco), Van Damme Junior, De
Meersman Tim (46’ Gaudi Rafaël), Martens Gertjan, De Crick Jelle (83’ De Crick Joren).
TC

