KVK Ninove – Wervik : 3-0

14-01-2017

Wervik kent ups en downs, dus mochten we ze zeker niet onderschatten. Arno kwam de geblesseerde
Glenn vervangen, Tim moest in laatste instantie afhaken zodat Jarich alsnog mocht starten. Yves en
Youcef waren terug van de partij. Het terrein lag er gezien de weersomstandigheden picobello bij.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en Youcef stuurde een lange bal naar Gertjan die net iets tekort
kwam (2’). Slechts uitstel van executie want een volgende raid van Gertjan en dubbelpas met Jelle
brachten de 1-0 op het bord door een lange schuiver van Gertjan (7’). Enkele minuten later een
onnodig balverlies in het middenveld en Van Den Bogaerde mocht alleen op Aron afgaan. Met een
beenveeg redde onze doelman de meubelen (11’). Onze boys lieten niet begaan en toen Gertjan Jelle
het straatje instuurde dacht iedereen al aan de 2-0 maar de bezoekende doelman had ook een
schitterende redding in petto. Wervik probeerde te counteren maar Arno stond secuur te verdedigen.
Een zuivere tackle van hem weerhield Wervik van een mogelijke gelijkmaker.
Zo gingen we ons warmen met een 1-0 ruststand.

Aron en Kevin in actie.
Na de koffie bleef het spannend langs beide zijden. Een snelle counter over Junior maar zijn passing
was te onzuiver op Gertjan. Toen Jelle een lange bal richting Junior stuurde was de 2-0 in de maak.
Junior deed een een-twee met Gertjan en plaatste de bal mooi in het hoekje en 2-0 (69’). Wervik gaf
niet af en toen de ingevallen Lietaer alleen voor Aron kwam besloot hij alsnog in het zijnet. Effe warm
voor onze kooi! Van Den Bogaerde dwong Aron ook nog eens tot het uiterste maar deze laatste gaf
geen krimp. Na een lange bal van Youcef kon Gertjan de kers op de taart zetten door zijn 2de van de
avond te scoren, 3-0 (80’).
Twee thuisoverwinningen met 3-0, 2 clean sheets voor onze doelman. Dit moet onze boys vertrouwen
geven voor het vervolg van de competitie.
KVK Ninove : De Raes Aron, De Wannemaeker Kevin, Ardans Arno, Van Den Berghe Kenneth (82’ De
Crick Joren), Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior, Hellinckx Jarich, Martens
Gertjan (87’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (70’ Gaudi Rafaël).
Gele kaarten : Gertjan en Kenneth.
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