KVK Ninove – FC Mariekerke : 4-1

16-09-2017

Glenn was hersteld, Kenneth zat zijn laatste strafdag uit, Ruben verving de geblesseerde Tim,
Mitchell bleef op de bank.
Onze mannen waren blijkbaar gebrand op een eerste overwinning want ze namen de bezoekers
onmiddellijk bij de keel. Gert-Jan, ongrijpbaar vandaag, werd gepakt maar de scheids had blijkbaar
zijn kaarten vergeten. Youcef bediende Koen maar zijn schot werd afgeblokt. Enkele mooie
één/twee’s leverden telkens net geen doelpunt op. Een knal van Gert-Jan op de paal werd in de
rebound op de doelman geschoten door Mathias en de volgende rebound schoot hij net over. De
kansen bleven maar komen en een doelpunt kon niet uitblijven. Op het halfuur vond Gert-Jan het
welletjes en schoot hij keihard overhoeks de 1-0 op het bord (31’) op aangeven van Mathias. Meer
dan verdiend ! Een actie van Glenn verdiende beter maar de doelman redde en de afvallende bal
werd door Bjorn over doel gekopt. Voor rust kreeg Youcef nog een unieke kans op een tweede goal
maar het bleef 1-0 bij de rust.

Mathias scoort de 3-0 op aangeven van Gert-Jan.
Na rust was de klus binnen de 10 minuten geklaard. Gert-Jan bleef outstanding, was niet te stoppen
door de tegenstander en zorgde constant voor gevaar. De bezoekers moesten komen en hiervan
profiteerde KVK optimaal. Gert-Jan werd driemaal te reke aangespeeld, spurtte zijn lijn af om dan de
goals op een presenteerblaadje aan te bieden aan Koen (2-0, 52’), Mathias (3-0, 54’) en nogmaals
Koen (4-0, 55’). Op een zeldzame tegenprik verzilverden de bezoekers een hoekschop, deze werd
binnengetikt door De Wreede (4-1,58’). Tijd voor Alain om het jonge geweld dat op de bank zat te
laten opdraven. Mitchell kwam voor Mathias, Sanjay voor Kaj en Arno voor Ruben. Onze boys dolden
rustig verder met de tegenstander en de kansen bleven zich opstapelen. Er werd echter niet meer
gescoord en zo bleef het bij een 4-1 eindstand.
Knalprestatie van onze mannen met wervelend, oogstrelend voetbal. Een aangenaam kijkstuk met
een meer dan verdiende zege. Onze jeugd viel goed in en misstond niet in het geheel. Proficiat !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (71’ Aerts Sanjay), Bellon
Yves, Kazi Youcef, Verhaeghe Koen, Schamp Mathias (67’ Van Den Meersch Mitchell), Martens
Gert-Jan, Van Gucht Ruben (72’ Ardans Arno), De Crick Joren, Ketsman Björn.
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