Dikkelvenne - KVK Ninove : 3-0

22-01-2017

Bij KVK was iedereen paraat. Tim en Yannick begonnen op de bank. Dikkelvenne was zeker belust op
revanche na de 6-1 pandoering op De Kloppers. De staat van het terrein was zeker een nadeel voor
onze boys, keihard door het aanhoudende vriesweer.
KVK nam het initiatief en na vrijschop van Yves kopte Kevin naast (5’). Geleidelijk herstelde de
thuisploeg het evenwicht wat resulteerde in enkele halve kansen. Een mooie actie over Jarich
belandde in het niets door de staat van het terrein (24’). Net erna pakte Jarich een geel karton (27’). De
beste kans voor de rust kwam er na een voorzet van Youcef maar Kenneth kopte te zwak in de handen
van de thuisportier. In de 37ste min kwam Junior pijnlijk ten val en diende hij vervangen te worden door
Yannick. Een nieuwe aanval van Dikkelvenne resulteerde in een strafschop en geel voor Glenn.
Strafschop feilloos omgezet door Bouchaala en 1-0 (42’). Aron redde nog eens de meubelen toen
Kesikbas op de solotoer ging. We gingen koffie drinken met een 1-0 ruststand.

Jarich en Kristof in duel, Kenneth kijkt toe.
Na rust begonnen we met Tim die Kenneth kwam vervangen. Onze boys kregen echter geen enkele
uitgespeelde kans bijeen gevoetbald en moesten de wet van de thuisploeg ondergaan. Dikkelvenne
controleerde de wedstrijd. Toen Pollet de paal viseerde kon Nkulu de rebound net niet binnenduwen.
Na een assist van Nkulu schoot Pouillon de 2-0 tegen de touwen (79’). De thuisploeg bleef doorgaan
op zijn elan en in de 89ste minuut bediende Bouchaala de vrijstaande Nkulu die beheerst de 3-0
eindstand op het bord zette. Kevin pakte ook nog een geel karton (85’).
Pijnlijke nederlaag tegen een betere thuisploeg. Volgende week zijn Kevin en Glenn geel geschorst
zodat Alain zal moeten sleutelen aan zijn verdediging.
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe
Kenneth (46’ De Meersman Tim), Vanbelle Kristof (73’ Ardans Arno), Bellon Yves, Kazi Youcef, Van
Damme Junior (37’ De Rouck Yannick), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, De Crick Jelle.
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