A. Stekene - KVK Ninove : 1-1

10-09-2017

Glenn is nog geblesseerd. Kenneth mocht rusten na zijn rode kaart op Wervik (bekermatch).
Dat het niet makkelijk zou worden op een klein veld wisten we voor de aftrap, KVK verkiest een groot
veld waar kan op gevoetbald worden.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en nam het initiatief. Stekene liet direct voelen dat ze kort op de
man gingen spelen want Yves werd al in de 2de minuut getorpedeerd. Geel zou hier op zijn plaats
geweest zijn, zeker als je na de wedstrijd moet vaststellen dat onze boys 5 kartons onder de neus
geduwd kregen voor futiliteiten. De scheids was niet steeds consequent.
Ondanks het speloverwicht van onze boys werden er weinig kansen gecreëerd, mede daar de
thuisploeg met veel volk achter de bal bleef. Een actie van Mathias vloog net over, de thuisdoelman
redde een schot van Mitchell. Stekene kon enkel dreigen via enkele snedige counters maar Matthias
heerste in het doelgebied. Hierdoor gingen we rusten met een brilscore, 0-0.

Druk voor het doel van Stekene
Net na rust kon de thuisdoelman de meubelen redden bij een mooie actie van Mathias. Tegen het
spelbeeld in kwam Stekene op voorsprong. Een vrije schop viel in het pak en De Smet kon de 1-0
(51’) op het bord zetten. KVK was niet onder de indruk en een minuut later hingen de bordjes in
evenwicht. Een knal van Gert-Jan werd gelost door de keeper en Koen duwde in de rebound de
gelijkmaker binnen, 1-1 (52’). KVK ging nu voluit voor de zege maar het was telkens “net niet”. In de
81ste minuut was er algemeen protest van onze boys voor handspel in de backlijn maar de scheids
deed alsof zijn neus bloedde. Nog enkele hete standjes voor beide doelen wijzigde niets meer aan de
stand. Het bleef bij een gelijkspel. Eindstand 1-1.
Ons gebrachte spel was van een betere kwaliteit als vorige week. We verdienden de 3 punten, enkel
de doelpunten ontbraken. Volgende week spelen we onze eerste thuiswedstrijd tegen Mariekerke.
Hopelijk kunnen we dan onze eerste overwinning laten optekenen.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Knipping Kai, Van Den Meersch Mitchell (72’ Aerts Sanjay), Bellon
Yves, Kazi Youcef, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim (90’ Van Gucht Ruben), Schamp Mathias,
Martens Gert-Jan, De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
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