FC Lebbeke - KVK Ninove : 2-1

04-09-2017

Niemand verliest graag de seizoens-opener en zo kregen we 2 nerveuze elftallen aan de aftrap. Een
domper voor de VK was de afwezigheid van de geblesseerde Glenn Van Den Branden, het sluitstuk
van onze verdediging.
Niettemin kwam de VK het best uit de verf in het eerste kwartier met pogingen van Kai Knipping en
Koen Verhaeghe. Een kopstoot van Gert-Jan Martens zoefde net naast de kooi. Lebbeke moest het
duidelijk hebben van de snelle omschakeling met de lange bal richting Baras, het nieuw aangekochte
goudhaantje. Zo voetbalde de thuisploeg voor rust een drietal niet te missen doelkansen bij mekaar
maar Baras en Deryck (2 keer) wrongen ze telkens de nek om, ook al omdat onze doelman Matthias
liet zien tot wat hij in staat is. De wedstrijd kon bij de rust al gespeeld zijn maar toch gingen we rusten
met een brilscore.

Gevaarlijk standje voor ons doel, Matthias brengt redding.
Na de koffie ontbond Baras nog eens zijn duivels en deze keer was het bingo, 1-0 (50’). KVK liet niet
begaan en Koen Verhaeghe werd tweemaal in stelling gebracht. Jammer genoeg werden de open
kansen telkens verkwanseld. Op het uur versierde KVK een vrije trap net buiten het strafschopgebied,
na handspel van de thuisploeg. Yves zette zich achter de bal en verstuurde een harde knal recht in
de rechter benedenhoek en de bordjes stonden in evenwicht, 1-1 (64’). KVK voelde dat er meer in zat
en nam de match even in handen. Koen schoot nog een bal voorlangs. De thuisploeg voelde het
gevaar komen en deed nog een dubbele wissel wat hen meer power voor doel bezorgde. Net voor tijd
beslechtte Deryck ons lot door de 2-1 (89’) tegen de touwen te jagen (als was er voorafgaand
handspel door Baras maar niet gezien door de scheids). Al bij al een verdiende overwinning voor de
thuisploeg al was een gelijkspel niet ver af. Met dit Lebbeke zal rekening dienen gehouden te worden.
Onze boys speelden geen slechte partij maar het zelfvertrouwen bleek nog een beetje zoek bij
sommigen. De kop is eraf, volgende week gaan we voor de volle buit !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Knipping Kai (85’ Ardans Arno), Van Den Berghe Kenneth (66’
Aerts Sanjay), Bellon Yves, Kazi Youcef, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim (69’ Van Den Meersch
Mitchell), Schamp Mathias, Martens Gert-Jan, De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
TC

