KVK Ninove – RFC Wetteren : 2-1

11-03-2017

Jarich was geel-geschorst, Tim kwam terug aan de aftrap.
KVK nam onmiddellijk het heft in handen en de bezoekende portier mocht direct zijn kunnen tonen.
Wetteren kwam ook eens piepen in onze backlijn zonder echt gevaarlijk te zijn. Een splijtende pas
van Youcef bracht Gertjan in schietpositie en deze faalde niet, 1-0 (11’). Wetteren moest nu komen
en Van De Sompel kopte een vrijschop van Dönmez net naast. Onze boys waren niet onder de indruk
en na een één-twee tussen Youcef en Junior kwam de bal voor de voeten van Gertjan en pats,
binnenkant linkerpaal en 2-0 (36’). Ondertussen had Kenneth al een geel karton gekregen. Aron
moest nog 2 maal aan de bak op pogingen van De Pever en Balaj. Al bij al stond KVK verdiend op
voorsprong bij het rustsignaal.

KVK danst na de verdiende overwinning tegen de leider.
Wetteren begon hevig aan de tweede helft en zette onze verdediging onder zware druk. Na een paar
minuten leverde Copers een mooie voorzet af , binnengekopt door Schouppe en 2-1 (48’). KVK moest
het nu van de snelle tegenstoten hebben en toen Junior alleen op doel afging had enkel de
grensrechter een vermeende off-side gezien. De steriele druk van Wetteren hield aan maar KVK bleef
de gevaarlijkste ploeg. Aan de overzijde heerste Aron in zijn doelvlak. Enkele subtiele reddingen
hielden ons overeind. Op de counter konden Junior en Kenzo net niet afwerken. Gertjan scoorde nog
een derde keer maar de scheids keurde voor wie weet wat het doelpunt af. Toen Junior door de
doelman gepakt werd deed de scheids terug alsof zijn neus bloedde. Kenneth kreeg dan zijn tweede
geel van de avond voor protest zodat we nog een kwartier met 10 verder moesten. Onze mannen
toonden karakter hielden de score ongewijzigd zodat we verdiend de scalp van de leider veroverden.
Op de Wetterse bank en op het terrein was de ontgoocheling zo groot dat de trainer het kon afbollen
na hevige, onterechte protesten en dat De Pever (reeds gewisseld) ook mocht gaan douchen.
Nochtans mochten ze niet klagen van de leiding. Zowat alles wat tegen ons kon gefloten worden
vandaag was ons deel. Na 95’ floot de scheids dan toch af en was de vreugde in het thuiskamp
enorm. De gefrustreerde bezoekers vonden het nodig nog een venster uit te gooien in de kleedkamer.
Van slechte verliezers gesproken!
Onze mannen brachten zowat het beste van wat we na de eerste periode te zien kregen. Hopelijk zijn
we gerelanceerd en krijgen we nog 6 mooie kijkstukken. De eerste topper werd alvast verslagen, nu
nog Ingelmunster, Pepingen en Ronse!
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn (44’ De Crick Joren), De Wannemaeker Kevin,
Ardans Arno, Van Den Berghe Kenneth, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior (89’ De Rouck
Yannick), De Meersman Tim, Martens Gertjan, Rivera Armayones Kenzo (79’ De Crick Jelle).
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