KVK Ninove – RFC Wetteren : 0-3

28-10-2017

Na de vorige verlieswedstrijden werd er op een extra bestuursvergadering beslist om met
Alain door te gaan. Gregory Deraeve zal Alain bijstaan tezamen met T2 en T3. Hopelijk komt
er beterschap in de resultaten. Vanavond missen we Tim (sinussen) en Youcef
(heupproblemen met operatie tot gevolg). Mitchell en Arno starten.
KVK begint fel aan de wedstrijd en reeds in de 1ste minuut volgt een gekraakt schot van
Mathias. Wetteren reageert en een kopstoot waait net naast onze kooi. Yves neemt een vrije
schop maar de bezoekende doelman weert af. Op het kwartier krijgen we een pegel van de
bezoekers recht op Matthias, maar hij kan deze enkel in de voeten van Van Peteghem
duwen en deze mist niet (0-1, 14’). Beide ploegen gaan voluit hun kans wat het kijkgenot ten
goede komt. Enkele vrijschoppen over en weer worden telkens door de doelmannen
onschadelijk gemaakt. Op het half uur dient Kai vervangen te worden door Bjorn. Van pech
gesproken. KVK laat zich niet onbetuigd en in de 35ste min pakt Mitchell uit met een loeier,
nipt overgeduwd door de doelman. Zo gaan we de rust in met 0-1.

Kane Willems in duel met Deham.
KVK begint vol goede moed te achtervolgen maar de bezoekers vormen een sterk geheel en
zijn aartsgevaarlijk met snelle tegenprikken. Bij ons is het telkens “net niet” en Wetteren
vergeet het af te maken zodat de spanning blijft tot Van Peteghem zijn 2de van de avond lukt
en wedstrijd gespeeld (0-2, 85’). Net voor affluiten maakt Janssens er nog 0-3 van (90’),
meteen de eindstand.
Onze boys speelden geen slechte partij maar het zelfvertrouwen bleek nog een beetje zoek.
Volgende week gaan we voor winst naar Wingene. We kunnen het, zeker weten.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (25’ Ketsman
Bjorn), Ardans Arno, Van Den Meersch Mitchell, Van Den Berghe Kenneth, Bellon Yves,
Verhaeghe Koen, Schamp Mathias, Martens Gert-Jan (72’ Willems Kane), De Crick Joren.
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