FC Merelbeke - KVK Ninove : 2-2

05-03-2017

Kenneth was geel-geschorst. Tim deed zijn wederoptreden. Joren lag nog in de lappenmand.
KVK begon het best aan de wedstrijd op het kleinste terrein van de reeks. Reeds in de 1ste min moest
de thuisportier paraat zijn op een vrijschop van Tim. Een volgende aanval was wel prijs. Kenzo kreeg
de bal toegespeeld op links, omspeelde zijn tegenstander en zijn schot op doel verdween via de voet
van een verdediger in doel en 0-1 (5’). Merelbeke was niet van slag en toen Saidy alleen voor doel
kwam vreesden we het ergste maar hij vergat te besluiten. De thuisploeg had snelle counters in petto
maar kon niet afwerken. Op het kwartier kreeg de thuisploeg dan toch loon naar werken toen
Derudder een hoekschop staalhard in de rechterbenedenhoek binnenkopte en 1-1 (15’). Tim joeg nog
een vrijschop in de handen van de thuisportier, maar de beste kansen voor rust waren voor de
thuisploeg. Een bal op de paal (25’) en een schot voorlangs van Haelterman (ex-KVK) verdienden
een beter lot. Al bij al mochten we niet mopperen dat we met een 1-1 stand konden gaan rusten.

Rafaël Gaudi in actie.
Jelle kwam Yarich vervangen voor de tweede helft. Het spel bleef snel heen en weer gaan op het
kleine veld met Merelbeke als gevaarlijkste ploeg. Een mooie aanval via Junior naar Gertjan maar zijn
schot ging huizenhoog over (58’). Junior kwam nog eens in schietpositie maar zijn schot ging
eveneens over doel (70’). De thuisploeg zocht naar een tweede treffer en die kwam er ook toen
Janssens de bal in de verste hoek plaatste, 2-1 (80’). Een fout op Junior net voor de backlijn bleef
onbestraft (81’). Alle hens aan dek bij onze boys en Yannick (voor Glenn) kwam de aanval
versterken. En met resultaat. Junior controleerde mooi de bal op de borst en besloot in de
linkerbenedenhoek en de bordjes stonden terug in evenwicht, 2-2 (85’). Meteen de eindstand.
Het kleine veld speelde zeker in ons nadeel, we hadden het bij wijlen moeilijk maar al bij al mogen we
zeker niet ontevreden zijn met het behaalde gelijkspel. Volgende week zal er uit een ander vaatje
moeten getapt worden tegen Wetteren. Maar wie weet, we zijn nooit verlegen voor een stunt. En
voetballen kunnen we zeker, we hebben klasse genoeg in huis.
Geel : Arno, Glenn en Jarich.
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn (83’ De Rouck Yannick), De Wannemaeker
Kevin, Ardans Arno, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior, De Meersman Tim, Hellinckx
Jarich (46’ De Crick Jelle), Martens Gertjan, Rivera Armayones Kenzo (62’ Gaudi Rafaël).
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