KVK Ninove – KFC Eppegem: 2-6

14-10-2017

Joren was geel geschorst, Mathias lag nog in de lappenmand, Mitchell mocht starten. Vandaag kwam
de leider op bezoek die vorige week Lebbeke een 5-0 op de broek gegeven had. We waren dus
gewaarschuwd.
KVK nam traditioneel het initiatief en toen Glenn even met de bal op wandel ging en een mooie stifter
plaatste wezen de bordjes 1-0 (4’). De bezoekers waren niet van slag en namen de match in handen.
Onze verdediging had haar handen vol met de bezoekende aanvallers en Matthias diende een paar
keer attent tussen te komen. Glenn pakte ondertussen een geel karton en even later, na een nieuwe
aanval van de bezoekers, plaatste Bell de bal snoeihard in de winkelhaak en 1-1 (25’). Onze mannen
waren nog niet goed bekomen of een corner van de bezoekers werd door een ongedekte
Cornelissens binnengekopt en 1-2 (27’). Voor de rust kon KVK nog één keer dreigen met een
kopstoot van Koen en zo gingen we rusten met een 1-2 tussenstand.

Een pegel van Bell in de winkelhaak en 1-1.
Na rust gingen de bezoekers door op hun elan en terug op hoekschop kopte Bell de 1-3 op het
scorebord (50’). Onze jongens probeerden nog de bakens te verzetten maar de bezoekers waren
duidelijk een maatje te groot. Een doorsteekpass op Yilmaz en de 1-4 stond op het bord (55’). Koen
schoot nog een bal voorlangs maar de bezoekers waren dodelijk efficiënt en Bell nette zijn 3de van de
avond (1-5, 71’). Breugelmans werd dan nog eens afgezonderd voor doel en bingo (1-6, 78’). Onze
boys konden via Gertjan de pil enigszins vergulden en 2-6 (80’). De stand wijzigde niet meer en zo
dropen we verslagen af met een 2-6 eindstand.
De tegenstander van vanavond was duidelijk een klasse sterker dan de VK, dik verdiende
overwinning. We moeten vaststellen dat we veel te gemakkelijk een doelpunt slikken, we konden
immers dit seizoen de nul nog niet houden. Volgende week de derby op Lede, de match die we
moeten winnen.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai, Van Den Meersch Mitchell
(46’ Ardans Arno), Van Den Berghe Kenneth (75’ Aerts Sanjay), Bellon Yves, Kazi Youcef (83’ Arys
Cedric), Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Martens Gertjan, Ketsman Bjorn.
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