FC Lebbeke - KVK Ninove : 4-0

18-03-2017

Glenn en Gertjan waren geblesseerd. Kenneth mocht een weekje rusten na zijn 2 gele kaarten tegen
Wetteren.
De toeschouwers, zeer weinig in aantal, zaten nog niet op hun plaats of we stonden al op
achterstand. Onze mannen waren nog niet bij de les en zo kon Verdeyen binnenkoppen, 1-0 (4’). Net
hernomen en nog waren ze niet wakker, die van ons, zodat Van Peteghem de voorsprong kon
verdubbelen, 2-0 (6’). Dan weet je het wel wat de afloop zal zijn. Onze mannen konden amper voor
doelgevaar zorgen en wanneer dat er toch kwam lag pech aan de basis van de missers. Al bij al
mochten we na 20 minuten nog niet klagen want Lebbeke trof 2 maal de paal binnen de minuut. Dit
was slechts uitstel want in de daaropvolgende actie rondde Bogemans een zelf opgezette actie mooi
af en 3-0 (25’). Net voor rust verdiende een kopstoot van Kevin een beter lot maar de ruststand was
een feit : 3-0.

Junior in duel met de thuisdoelman, Kenzo kijkt toe.
Onbegonnen werk voor Alain zou ik zeggen om nog een reactie van onze mannen te verwachten
gezien het zwakke vertoon voor rust. En jammer genoeg werd de 2de helft een kopie van de eerste
waarin KVK nergens was en de thuisploeg gretig bleef voetballen. Van Peteghem schoof nog de 4-0
binnen (70’) en daarmee is alles gezegd.
Na de euforische zege tegen Wetteren maakten we hier een afgang van jewelste mee. Gelukkig gaat
het maar om 3 punten. Hopelijk kunnen de batterijen deze week opgeladen worden om medeleider
Ingelmunster komende zondag een hak te zetten. Onze boys zijn dit aan bestuur, staff en supporters
verschuldigd.

KVK Ninove : De Raes Aron, De Wannemaeker Kevin, Ardans Arno, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van
Damme Junior, De Meersman Tim, Hellinckx Jarich (46’ De Rouck Yannick), De Crick Jelle, De Crick
Joren (62’ Gaudi Rafaël), Rivera Armayones Kenzo (76’ Moyson Bram).

TC

