KVK Ninove – FC Mariekerke : 4-2

18-02-2017

Kristof en Tim moesten afhaken, Arno en Jarich kwamen terug in de ploeg.
Hevige start van de VK zonder echt doelgevaar te creëren. Hierop moesten we wachten tot op het
kwartier maar het was meteen bingo ! Een mooie aanval over Junior die gepast Gertjan bediende en
1-0 (16’). KVK ging door op zijn elan en een paar minuten later wees het scorebord 2-0. Een mooie
dubbelpas tussen Kenneth en Junior liet deze laatste toe om zijn 15de van het seizoen binnen te
duwen (19’). Mariekerke beet fors van zich af, op het randje van …, en slaagde erin het evenwicht in
het spel te herstellen. Toen Kocak het straatje ingestuurd werd en alleen op Aron afging probeerde
onze doelman de meubelen te redden met een beenveeg maar hij raakte de tegenstander. Logische
strafschop en Sababti zette de netten bol, 2-1 (30’). Aron kwam gelukkig weg met geel. Junior kon
nog een paar keer dreigen maar we gingen de rust in met een 2-1 tussenstand.

Junior tussen 2 bezoekers.
De tweede helft was pas begonnen toen Kenzo de diepte ingestuurd werd en de bezoekende
doelman hem onderuithaalde. Logische strafschop feilloos omgezet door Yves en 3-1 (48’). Geel voor
de keeper. De wedstrijd bleef spannend met tal van pittige duels met in totaal 7 gele kaarten. Sababti
krulde een vrijschop tussen de palen (59’) maar Aron was attent. KVK bleef al bij al de gevaarlijkste
ploeg en probeerde er telkens snel uit te komen. Gertjan werd diep gestuurd door Jarich, omspeelde
twee bezoekers en bood Junior de bal op een schoteltje aan. Junior had maar binnen te tikken en 4-1
(67’). Even later werd Kenzo getorpedeerd en bezoeker Van Tongerloo mocht zich gaan douchen.
Mariekerke bleef lekker meevoetballen en slaagde er nog in om een 2de treffer te netten. Een snelle
tegenaanval bracht Laevaert in schietpositie en Aron was kansloos, 4-2 (85’). Kenzo kwam nog eens
alleen voor doel maar faalde zodat de 4-2 op het scorebord meteen de eindstand was.
Geel was er voor Arno, Aron, Kenneth, Kenzo en Kevin.
Deugddoende zege voor onze boys. Hopelijk kunnen we nog een mooie reeks neerzetten tegen de
topploegen. De nummers 1, 2 en 3 dienen nog op bezoek te komen.

KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Ardans Arno, Van
Den Berghe Kenneth (71’ De Crick Jelle), Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior (84’ De
Rouck Yannick), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan (75’ Gaudi Rafael), Rivera Armayones Kenzo.
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