Jong Lede - KVK Ninove : 3-2

22-10-2017

Joren kwam terug uit schorsing, Mathias was terug uit blessure, Youcef bleef uit voorzorg aan de
kant.
Deze derby stond in het teken van de 3 punten, wie won nam vertrouwen mee naar de toekomst.
Beide teams begonnen afwachtend aan de wedstrijd en het eerste noemenswaardige feit was een
gele kaart voor de thuisploeg net voor het half uur. Kort daarop pakte Van Peteghem donkerrood voor
een fout met beide voeten vooruit op Glenn, gelukkig zonder erg (30’). Tegen 10 man kon de VK nog
geen vuist maken! Zo gingen we rusten met een povere 0-0.
Na de koffie weinig beterschap bij de groen-zwarten, de thuisploeg trok zich hier aan op en ging op
zoek naar een doelpunt. De Landsheer lukte de 1-0 (53’) na een mooie aanval. De onzen waren nog
niet bekomen of het stond 2-0 door Nelis, strafschop na handspel in onze backlijn (56’). Er ging nu
toch een lampje branden en zowaar werd Gertjan de diepte ingestuurd, foute tackle en penalty,
feilloos omgezet door Yves en 2-1 (59’). Lede kon naar hartelust counteren en Matthias redde
verschillende keren de meubelen. Bij een zoveelste tegenaanval maakte Pieren er 3-1 van (71’).
Onze boys probeerden aan te vallen en een voorzet van Yves belandde pardoes op de paal (80’).
Enkele minuten later nette Gertjan de 3-2 (87’) maar het doelpunt kwam te laat. Een laatste
slotoffensief werd door de thuisploeg in de kiem gesmoord en zo bleef het bij 3-2.
Verdiende overwinning van een strijdvaardige thuisploeg (een uur met 10 man !!) tegen een lusteloos
KVK. Iedereen zal eens voor de spiegel moeten gaan staan en zich eens afvragen hoe het verder
moet.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai, Van Den Berghe Kenneth
(75’ Ardans Arno), Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Schamp Mathias (77’ Willems
Kane), Martens Gert-Jan, De Crick Joren, Ketsman Bjorn (56’ Van Den Meersch Mitchell).
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