KVK Ninove – FC E. Zele : 1-2

05-02-2017

Vandaag kwam de laatste uit het klassement op bezoek, Eendracht Zele. Glenn en Kevin waren
geschorst en Junior moest eveneens verstek geven. Dus heel wat puzzelwerk voor Alain. Kenzo deed
zijn wederoptreden na een lange afwezigheid.
Beide ploegen toonden weinig strijdvaardigheid vanaf het begin. Zele nam zowaar het eerste kwartier
voor zijn rekening maar was onmondig vooraan. KVK kwam dan toch eens dreigen via een kopstoot
van Kristof, na aangeven van Yves, maar die zeilde over het doel. Yannick pakte uit met een omhaal
maar te zwak om de keeper te bedreigen (17’). Na een mooie actie kwam de bal voor de voeten van
Kenzo maar weer net niet (23’). Zele kon enkel dreigen via een vrijschop. Na een corner van Yves
kopte Yannick op de lat (30’). Vijf minuten voor de pauze sneed Gertjan naar binnen en zijn schot
belandde via onderkant van de deklat in doel en 1-0 (40’). Meteen ook de ruststand.

Youcef rukt op. De scheids kijkt aandachtig toe.
Na de rust probeerde KVK de bakens te verzetten maar het spelvertoon bleef ondermaats. Yannick
kopte net over (57’), Kenzo schoot voorlangs (58’). Na een tegenstoot van Zele speelde Zwart de
thuisdefensie op een hoopje en plaatste hij overhoeks de bal tegen de touwen, 1-1 (63’). Niet eens
onverdiend. KVK probeerde wel te gaan voor de overwinning maar was niet secuur genoeg voor doel.
Yannick kopte nog een voorzet van Yves pal op de bezoekende doelman en hiermee was voor de VK
de kous af. Zele bleef geloven in zijn kansen en werd hiervoor beloond. Een vrijschop werd door Zwart
verlengd in doel en Zele zat op rozen (1-2, 83’). Een geharrewar voor doel in de slotseconden bracht ei
zo na de gelijkmaker op het bord.
Onze boys maakten vandaag weinig klaar. We waren wel fel gehavend maar dit mag geen excuus zijn.
Zele verdiende misschien wel de overwinning. Volgende week start de 3de periode en wie weet kunnen
we daar nog potten breken!

KVK Ninove : De Raes Aron, Ardans Arno, Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman
Tim (77’ Moyson Bram), De Rouck Yannick, Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, De Crick Jelle (79’ Van
Der Hoeven Jens), Rivera Armayones Kenzo (71’ Gaudi Rafaël).
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