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Vandaag kwam ons “zwarte beest” op bezoek. We hadden immers de 4 vorige confrontaties
verloren tegen deze ploeg. Tijd om er komaf mee te maken. Yves was geel geschorst, in zijn
plaats kwam Jelle aan de aftrap. Youcef was ziek en Junior begon op de bank.
Over de eerste helft kunnen we kort zijn. Nauwelijks doelgevaar, enkele schuchtere doelpogingen
niet te na gesproken. Zat de schrik erin bij onze boys? Ook de tegenstander kwam amper in de
kleine rechthoek zodat beide keepers stonden te verkleumen van de kou. Zo gingen we rusten met
een brilscore : 0-0.

Junior scoorde een zuivere hattrick!
Na rust eerst weinig beterschap in het spel maar na het uur begon KVK het gaspedaal toch dieper
in te drukken en werd er meer druk op de tegenstander gezet. Ondertussen had Kenneth al een
geel karton gepakt. Junior kwam in voor Yannick zodat er meer snelheid in de voorlinie kwam.
Toen Jelle begon te slalommen door de bezoekende defensie werd hij foutief afgestopt en
strafschop. Junior zette deze feilloos om en 1-0, 68’. Een paar minuten later zette Joren een paar
bezoekende verdedigers in de wind en Junior had de 2-0 maar in te tikken, 70’.
Het laatste kwartier moesten de bezoekers met 10 verder toen Isci rood kreeg voor een kopstoot
naar Kenneth. Onze mannen waren blijkbaar bevrijd na die 2de treffer en brachten nog een mooi
laatste kwartier waarin Junior de kers op de taart zette door mooi de 3-0 binnen te tikken, 81’. Een
loepzuivere hattrick binnen het kwartier!
Na 3 verliespartijen moet deze overwinning vertrouwen schenken aan de groep. Hopelijk zijn we
terug gelanceerd om een mooie reeks neer te zetten.

KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe
Kenneth (86’ Ardans Arno), Vanbelle Kristof, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (62’ Van
Damme Junior), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, De Crick Jelle (82’ Hertveldt Marco), De Crick
Joren.
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