KSC Grimbergen - KVK Ninove : 2-3

24-09-2017

Kaj en Kenneth waren geblesseerd, Tim startte op de bank.
In een zonovergoten Prinsenbos werd een heerlijke pot voetbal gespeeld. Het grote terrein zinde onze
boys wel. We begonnen gretig aan de wedstrijd en lieten de tegenstander duidelijk voelen dat we voor
niets minder dan de overwinning gekomen waren. Het eerste kwart was duidelijk voor de VK waarin de
thuisportier al zijn kunnen moest tonen om ons van een treffer te houden. Drie vrijschoppen op rij van
Mathias zorgden voor paniek in de thuisdefensie. De eerste 2 werden nog gepareerd door de
thuisploeg maar de derde werd lichtjes aangeraakt door Koen en de netten trilden, 0-1 (18’). Meer dan
verdiend! De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en kwam gevaarlijk opzetten. Een dubieuze
hoekschop werd onvoldoende weggewerkt en Verhoeven nette de 1-1 (21’). KVK moest nu het initiatief
overlaten aan Grimbergen en onze verdediging kreeg het warm onder de voeten. Enkele kansen
gingen net naast of over. KVK kreeg nog een mooie kans maar Koen kopte de voorzet van Mathias net
naast. Zo konden we gaan rusten bij 1-1.

De 0-1 door Koen na vrijschop van Mathias.
Alain moet iets in de koffie gedaan hebben tijdens de rust want na de pauze was er geen houden meer
aan. De VK overspeelde, overklaste de thuisploeg en speelde hen van het kastje naar de muur. Vlak
na de aftrap al kreeg Mathias de bal toegespeeld na een mooie collectieve actie en hij plaatste de bal
mooi in de rechterbenedenhoek, 1-2 (46’). KVK ging op zijn elan door en na een mooie actie
binnendoor schoof Youcef de bal in de voeten van Koen die de 1-3 (54’) tegen de netten prikte. De
thuisploeg werd herleid tot 10 man toen Musasa te fel kwam ingevlogen en zich mocht gaan douchen.
Gert-Jan kwam in schietpositie maar zijn schot plofte op de buitenkant van de paal. Een schot van
Koen werd net gered door de doelman. KVK kreeg nu kans op kans maar vergat de voorsprong verder
uit te bouwen. Op een schaarse tegenprik diende Joren alles uit de kast te halen om Onweukelu van
een doelpunt te houden. Een slechte pas van Tim op het middenveld werd onderschept door de
thuisploeg en Verhoeven bracht hen terug in de wedstrijd, 2-3 (88’). Koen werd het straatje ingestuurd
maar zijn mooi schot belandde tegen de paal. De thuisploeg bleef erin geloven en de laatste minuten
was het bibberen en beven maar onze verdediging gaf geen krimp. Eindstand : 2-3.
Een collectieve glansprestatie! Proficiat boys!

KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno, Bellon Yves, Kazi Youcef
(69’ De Meersman Tim), Verhaeghe Koen, Schamp Mathias (90’ Arys Cedric), Martens Gert-Jan (79’
Van Den Meersch Mitchell), Van Gucht Ruben, De Crick Joren, Ketsman Björn.
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