KVK Ninove – KVK Svelta Melsele : 1-1

30-09-2017

Arno, Tim en Kenneth begonnen op de bank. Doel was vandaag om de 3 punten thuis te houden.
Geen gemakkelijke opdracht tegen een tegenstander die 9 op 12 haalde. De ploegen uit het
Waasland bezorgen ons steeds een lastige avond, zo ook vandaag. We begonnen al, tegen de
gewoonte in, met richting de kantine te spelen. Een slecht voorteken?
Onze boys begonnen gretig aan de wedstrijd en Melsele plooide massaal terug. Ze loerden duidelijk
op de counter. Een voorzet van Mathias werd door Koen op de doelman verlengd. De tegenaanval
van Melsele mocht er zijn en Matthias diende een corner toe te staan. Zonder verder gevaar. In de
10de minuut mocht KVK een hoekschop nemen en de daaruit voortvloeiende kopstoot van Glenn
belandde in het zijnet. De speaker dacht een goal gezien te hebben en liet de muziek door de boxen
knallen. Hilariteit onder de toeschouwers! KVK bleef de wedstrijd domineren tegen een op de loer
liggend Melsele. Op een snelle inworp kwam de bal bij Penneman terecht en die duwde op een diefje
de 0-1 (24’) voorbij een hopeloos grabbelende thuisportier. Van een koude douche gesproken. KVK
was op achtervolgen aangewezen en de bezoekers konden rustig de counter afwachten. Een mooie
doorsteekpass op Joren werd afgefloten door de scheids (schouder tegen schouder!). Jammer.
Zo gingen we rusten bij 0-1.

Gevaarlijk standje voor het doel van de bezoekers.
Dat het nu moeilijk zou worden stond vast. De bezoekers gaven geen krimp. KVK duwde door maar
moest achteraan steeds waakzaam blijven. Koen werd gepakt in de backlijn (52’) maar de scheids gaf
niet thuis. De thuisploeg bleef komen en een voorzet van Gertjan werd door Koen net over gekopt.
Een volgende actie werd besloten met een duwfout op Koen en strafschop. Yves kon de penalty maar
net verzilveren want de bezoekende doelman streelde de bal nog met de hand, 1-1 (65’). Oef, dan
toch de gelijkmaker. De thuisploeg bleef verder aandringen en Björn kreeg nog de kans van de match
op 2-1 maar hij was te verrast en besloot naast. Zo bleef het bij een 1-1 eindstand.
Mooie voetbalavond, jammer dat de 3 punten niet thuis bleven maar Melsele verdiende wel dat
puntje. Nu naar Wervik, daar ligt nog een revanche voor de bekeruitschakeling te wachten !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (54’ De Meersman Tim),
Bellon Yves, Kazi Youcef, Verhaeghe Koen, Schamp Mathias, Martens Gertjan, Van Gucht Ruben
(60’ Van Den Berghe Kenneth), De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
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