KVK Ninove – FC Pepingen : 1-2

08-04-2017

KVK moest met een vertimmerd elftal de buren uit Pepingen partij geven. In laatste instantie moesten
Yves en Junior nog afhaken zodat we zonder 4 basispionnen moesten aantreden. Kasper stond in de
basis.
Pepingen kwam het eerst dreigen met een schot net naast. KVK nam het heft in handen maar de
bezoekende doelman was telkens bij de pinken op pogingen van Tim en Jarich. Onkans was ons deel
toen tot tweemaal toe een bal van de lijn gekeerd werd. Zo gingen we rusten met een brilscore daar
waar we gemakkelijk 2-0 konden voorgestaan hebben. Dit zou ons nog zuur opbreken.

Gevaarlijk standje voor het doel van Pepingen.
Pepingen nam de match in handen na de rust. Een vrije schop van Schamp (volgend jaar bij KVK)
belandde tot ieders verbazing rechtstreeks in doel na een foute beoordeling van Kasper en 0-1 (54’).
Ondertussen had Jelle zijn 2de geel karton gepakt en konden we met tienen op jacht naar de
gelijkmaker. Die was in de maak toen een bezoekende verdediger de bal met de arm beroerde binnen
de strafschopzone maar alleen de grensrechter de fout erbuiten zag. Weg strafschop maar de
vervangende vrije trap van Tim mocht er ook zijn ! Mooi getrapt spatte deze op de onderkant van de
deklat uiteen en weg 1-1. Tot overmaat van ramp incasseerden we de 0-2 na een mooie actie van
Heyvaert, prachtig afgewerkt door Miceli en 0-2 (65’). Onze boys bleven strijden voor wat ze waard
waren en Glenn kon nog milderen op een vrije trap van Joren, 1-2 (90’). Meteen de eindstand.
Onze boys speelden met een groot hart, maar met zoveel afwezigen kan men een uitgekookt elftal als
Pepingen niet op de knieën krijgen. De eindrondedromen kunnen we nu wel vergeten. Iedereen snakt
blijkbaar naar het seizoeneinde.
KVK Ninove : Monné Kasper, Ardans Arno, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van
Den Berghe Kenneth (81’ Van Der Goten Brent), Vanbelle Kristof, Hellinckx Jarich, De Meersman Tim
(72’ Moyson Bram), De Crick Jelle, De Crick Joren, Rivera Armayones Kenzo (35’ De Rouck Yannick).
TC

