KVK Ninove – OMS Ingelmunster : 2-3

26-03-2017

Glenn en Gertjan lagen nog in de lappenmand. Kevin was onzeker en moest 10 min voor aanvang
forfait geven, Arno nam zijn plaats in. Kristof en Kenneth kwamen ook terug in de ploeg.
Onze boys hadden iets recht te zetten na de zeer zwakke prestatie in Lebbeke. Een eerste mooie
aanval met een doorsteekpasje van Tim naar Junior en deze stift mooi de bal over de doelman en 1-0
(3‘). Ingelmunster had hier geen rekening mee gehouden en had een kwartiertje nodig om enigszins
het evenwicht te herstellen. De partij ging op en af en voor rust was de beste kans toch nog voor KVK
toen Tim onverwacht helemaal alleen de bal toegespeeld kreeg en pardoes op de doelman besloot.
Een unieke kans op de 2-0 laten liggen! Ondertussen waren we al een paar keer goed weggekomen.
Youcef kreeg in de backlijn de bal op de arm maar de scheids oordeelde dat dit een aangeschoten
bal was. Ook toen een aanvaller neer ging in de backlijn beoordeelde de scheids dit als een
schwalbe. Zo gingen we rusten met een 1-0 tussenstand.

Kenzo in duel, Yves kijkt toe.
Ingelmunster bleef niet bij de pakken zitten en drukte na rust onze mannen tegen ons doel. De snelle
tegenaanvallen van onze boys namen ze erbij. Aron bleef secuur keepen en onze onuitgegeven
defensie hield al bij al goed stand. Junior en Kenzo kwamen dicht bij de 2-0 maar de bezoekende
doelman was telkens paraat. Het kon niet blijven duren en in de 79’ werd een bezoekende aanvaller
gehaakt in de backlijn door Joren en terecht strafschop. Declercq miste niet en 1-1. Onze boys waren
niet van slag en op een mooie tegenaanval kon Rafaël alleen oprukken en werkte hij beheerst af, 2-1
(85’). Iedereen dacht dat de driepunter binnen was maar de bezoekers zetten alles op alles en in de
voorlaatste minuut viel de gelijkmaker via Clyncke, 2-2 (89’). Terug afgetrapt werd balverlies ons
fataal. De bezoekers lukten de 2-3 in de laatste minuut via Omari. Van een koude douche gesproken.
Een mooi schot werd door de bezoekers nog van (achter?) de doellijn gehaald maar de protesten van
onze mannen leidden tot niets.
De inzet was er vandaag, het geluk ontbrak ons een beetje. Er werden liefst 9 gele kaarten getoond
waaronder 2* geel voor een bezoeker.
Geel voor : Youcef, Kenneth en Jarich.
KVK Ninove : De Raes Aron, Ardans Arno, Van Den Berghe Kenneth, Vanbelle Kristof, Bellon Yves,
Kazi Youcef (62’ Hellinckx Jarich), Van Damme Junior (80’ De Rouck Yannick), De Meersman Tim,
De Crick Jelle (61’ Gaudi Rafaël), De Crick Joren, Rivera Armayones Kenzo.
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