HO Wolvertem-Merchtem - KVK Ninove : 1-0

12-02-2017

Gertjan had beroepsverplichtingen, Jarich startte op de bank.
KVK nam onmiddellijk het heft in handen en drong de thuisploeg terug op eigen helft. Een schot van
Kenzo werd in hoekschop geduwd door de thuisportier, de daaropvolgende corner werd mooi naar doel
gekopt door Junior maar de doelman was terug bij de pinken. Tal van acties van onze boys werden in
de kiem gesmoord door de thuisportier. De eerste 20 minuten waren duidelijk voor KVK maar een
doelpunt bleef uit! Dit zou ons later nog zuur opbreken! Wolvertem kon amper dreigen tot Jennart in de
diepte gestuurd werd, deze laatste onze verdediging eraf liep en de bal in de verste hoek stiftte, 1-0
(26’). Een koude douche voor gans KVK. Deze treffer bezorgde de thuisploeg een adrenalinestoot en
we kregen het zowaar nog moeilijk voor rust na acties van Quansah en Perrault. We gingen dan maar
koffie drinken met een 1-0 tussenstand.

Kenneth in actie, Junior en Youcef kijken toe.
In de tweede helft beperkte de thuisploeg zich tot met 10 man achter de bal blijven en er af en toe eens
proberen uit te komen. Daar waar we in het seizoenbegin vlot zo een muur konden slopen bleek dit nu
onbegonnen werk. Yannick kwam dan Kristof vervangen om meer power te creëren maar de
thuisverdediging hield met gemak stand en enkel een schot van de ingevallen Jarich kon de keeper tot
actie dwingen (78’). Een vrijschop van Tim zoefde nog naast (82’). Enkele tegenstoten van de
thuisploeg werden nog door Aron onschadelijk gemaakt. Tim pakte ook nog een geel karton.
Waar we dachten dat we vandaag de heropstanding konden inzetten moesten we terug met lege
handen afdruipen. Volgende week beter mannen !

KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe
Kenneth, Vanbelle Kristof (68’ De Rouck Yannick), Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, Van
Damme Junior, De Crick Jelle (73’ Hellinckx Jarich), Rivera Armayones Kenzo (80’ Hertveldt Marco).
TC

